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یبیط دیهان  / لادتعا تلادع و  32نازیم 
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يریخ یلع  / ریخ هب  34ناشدای 

یجنپ هجیدخ  / تداهش یمدق  کی  35رد 
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هیورهد اضریلع   ... / ناراب حیبست  38دننام 

مادقا ینارماک  دمحم  / داب شود  39يور 

نوتیز 41مخز 

مادقا ینارماک  دمحم  / رون شیاین و  41رهش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / حبص هب  42مسق 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  / مزاورپ دنلب  43نم 

هداز یقت  هبیط  / نوتیز ياه  هخاش  44هوکش 

ییوگوم ماهلا  !/ دنلب 45تمان 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  !«/ يدنبب ار  تیاه  مشچ  ادابم  »45

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناطیش 47مجر 

ییوگوم ماهلا  «/ دیسر دهاوخ  يزور  »48

شیورد دومحم  / 50شنکاو

يراّوه حلاص  / میناراپسهر 52ام 

مایا رذگ  56رد 

ینرق سیوا  56تداهش 

56هراشا

مادقا ینارماک  دمحم  / نیفص ياهزور  56درمریپ 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / انشآ رای  58رطع 

يدعس لجا  خیش  تشاد  60گرزب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هناقشاع ياه  60هسلخ 

يرهپس بارهس  63تشذگرد 

يریخ یلع  «/ زاب یلجت  هب  ور  ياه  هرجنپ   » 63رعاش

يداب تهزن  «/ رهپس زا  يرفاسم  »64

يوسوم رغصا  یلعدیس  / یشاقن رعش و  یب  66راهب ؛

 - ارعشلا کلم  راهب -  یقتدمحم  داتسا  69تشذگرد 

يوسوم رغصا  یلعدیس  «/ راهب  » 69هجهل
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يریخ یلع   .../ هتسکش و یلد  اب  ما  78هدمآ 

مادقا ینارماک  دمحم  / ییاروشاع 80بوشآ 

یناهارف یناچیم  يدهم  / تارف اب  84رفسمه 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  / رّرکم 85ياروشاع 

يداب تهزن  «/ اه هلچلچ  اب  نیعبرا  کی  »86

ناریا رد  ویدار  راک  هب  88زاغآ 

88هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هفطاع جوم  88لوط 

سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  90تسکش 

90هراشا

یناهارف یناچیم  يدهم  / دنلیبابا ام  90ناتسد 

مادقا ینارماک  دمحم  «/ ادخ تسد  »91

سبط رد  دزی  هاپس  هدنامرف  مئاق ، رظتنمدمحم  93تداهش 

93هراشا

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تداهش 93گنهآ 

ناوج 95زور 

95هراشا

مادقا ینارماک  دمحم  / رون ياه  95هقاس 

يدیما نینبلا  ما  مشاب / هتشاد  نایرج  مهاوخ  96یم 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  99تلحر 

99هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  / متام اج  همه  مغ ، اج  99همه 

يداب تهزن  «!/ گرم ینامسآ  هتشرف  نابز  زا  »103
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يوسوم رغصا  یلعدیس  / مغ نازحالا  104تیب 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  107تداهش 

يداب تهزن  «/ مالسلااهیلع همطاف  هودنا  ثراو  »107

یجنپ هجیدخ  / هدش نارابریت  رکیپ  109مالس ،

يوسوم رغصا  یلعدیس  /؟ مزیرن کشا  میالوم  ییاهنت  هب  111هنوگچ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  113تداهش 

113هراشا

یناهارف یناچیم  يدهم  / دننک یم  هیرگ  بشما  رادافو ، 113ياهداب 

یجنپ هجیدخ  !/ نم بیرغ  نامهیم  يدمآ ، 116شوخ 

ییوخ يدهم  / انشآ 118بیرغ 

یجنپ هجیدخ  «!/ وهآ نماض  مالس  »119

يرهطم داتسا  120تداهش 

يداب تهزن  «/ داتسا رضحم  رد  »120

يوسوم رغصا  یلعدیس  / لماک 121ناسنا 

( يرجه خیرات  أدبم   ) هنیدم هب  هکم  زا  لوسر  ترضح  123ترجه 

123هراشا

یناهارف یناچیم  يدهم  / میدروآ وت  لابقتسا  هب  ار  123ناهج 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / مالسا زور  124نیلوا 

قودص خیش  تشاد  گرزب  126زور 

126هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  / تقیقح لاصخ  126هنیجنگ 

هزیوه يزاسدازآ  128زور 

128هراشا

يریخ یلع  / تمواقم 128زیرکاخ 

مادقا ینارماک  دمحم  / ییایمیش ياهوب  بش  129رهش 

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  131تداهش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


131هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  / تداهش تبرغ ، 131قشع ،

ناریا رد  نویسالوتیپاک  139وغل 

139هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  / شحوت قح  139نویسالوتیپاک ؛

تدحو هتفه  140زاغآ 

140هراشا

رظن شوخ  ریما  / 140تدحو

يوسوم رغصا  یلعدیس  / لگ ياه  141هقلح 

یسودرف تشاد  گرزب  144زور 

144هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  «/ ردیح ِیپ  كاخ  »144

یناهج مزینویهص  طسوت  نیطسلف  148لاغشا 

148هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هنارتیدم ياوه  نوخ ، 148يوب 

يریخ یلع  / اه گنس  یبات  یب  149نیمزرس 

یناهارف یناچیم  يدهم  / مخز رازه  151نامشچ 

مادقا ینارماک  دمحم  / يداتسیا 152وت 

هنیدم رد  مالسا  رد  دجسم  نیلوا  ابق ، دجسم  154يانب 

154هراشا

مادقا ینارماک  دمحم  / شوپ هتشرف  154نیمزرس 

تاطابترا یناهج  156زور 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / زاب 156ياهرادم 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  158دالیم 

158هراشا

ینامزدمحم داوج  / شیاین هاگ  158حبص 
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مادقا ینارماک  دمحم  / مسبت یقرش  159هوکش 

يریخ یلع  / تدحو 160همشچرس 

یناهارف یناچیم  يدهم  / دسر یم  هک  هار  161زا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...ات دنام  یم  رظتنم  165ارح 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  166دالیم 

یثدحم داوج  / شناد هنیدم  166دیشروخ 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / یبوط هخاش  167نیمشش 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قداص 168حبص 

راظتنا يوبس  172زا 

ینامزدمحم داوج  / دابآ انشآ  172قرشم 

يداب تهزن  / نارجه ياه  هلیم  173تشپ 

یجنپ هجیدخ  / دینک اعد  امش  174اقآ !

يریخ یلع  / ...ات ییآ  176یم 

ینوطالقس میرم  !/ راذگب نیمز  رب  تبیغ  177راب 

رظن شوخ  ریما  / ...وت 185ناقشاع 

يدیما نینبلا  ما  / یگنتلد 185معط 

ینامزدمحم داوج  / اه هرجنپ  نیمه  186تشپ 

ییالک هموصعم  !/ اقآ نک ، 187روهظ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یناتسمز ياه  هچوک  داد  دهاوخ  بیس  188يوب 

مادقا ینارماک  دمحم  / يراج رورغ  190نیرتزبسرس 

یگیباقآ ءامسا  / باتفآ هریشع  زا  191يدرم 

یجنپ هجیدخ  / تسا نم  یگنتلد  جوا  اه ، 194هعمج 

یناخ میرک  هزمح  / دوعوم 195هعمج 

روپ نایقت  امیش  / 196راظتنا

مادقا ینارماک  دمحم  «/ هعمج »197

« دنخبل لگ و  »197
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« یهاررس ياه  مغ  »197

« نامز ياه  كرت  »197

« هدیپس »198

زکرم 200هرابرد 
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هرامش 48 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

48 تاراشا

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

رظن شوخ  ریما  / وت تمارک  اشوخ 

منت ياه  گر  رد  يّرجت  نوخ  نآ ، اب  هک  تسا  یمرُج  راگدای  ینیب  یم  ما  هرهچ  رب  هک  یگنن  غاد  اهلاراب !

.مدرک يراج 

.متخیوآ اطخ  شوغآ  رد  هک  تسا  یتسد  يرگن ، یم  هک  يا  هتسب  ِتسد 

.متشاذگ نایصع  بالجنم  رد  هک  تسا  ییاپ  ینک ، یم  هراظن  هک  ار  یناوتان  ياپ 

.مدرک زارف  نایغط ، هب  تربارب  رد  هک  تسا  يرس  يا ، هتخود  مشچ  هک  ار  يا  هداتفا  ورف  ِرس 

.ما هدمآ  راتفرگ  توخن  ياه  یکیرات  رد  دامجنا و  ياه  هطرو  رد  نم  دنا و  هداهن  اپ  مدوجو  رب  یبیرف  دوخ  ياه  هیاس  کنیا ، و 

! دطلغ ورف  ربکت  توهرب  رد  نیا  زا  شیب  عضاوت ، نامسآ  يادنلب  زا  میناسنا ، حور  هک  دابم  ایادخ !

! دنادرگ یهت  وت  رکف  زا  ار  مرکذ  دلسگب و  مه  زا  ار  محیبست  هتشر  ایر ، غیت  هک  دابم 

یـسک ياه  مخز  مهرم  تتمحرم ، تسا و  هدیجنر  تبرغ  هصغ  زا  شناور ، هک  تسا  یـسک  ياهدرد  مایتلا  تیانـشآ ، مان  ادنوادخ !
.تسا هدیلخ  شناج  هب  تیصعم  راخ  رازه  یگدنز ، مدق  ره  رد  هک  تسا 

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


هابت رمع  هنیآ  مشچ  رد  مشچ  درتسگ و  مهاوخ  وت  ناتسآ  رب  عرضت  هداجس  تشاذگ ، رس  تشپ  ار  ناتـسمز  توخر  رگا  ملد  ادوبعم !
.دنایورب قشع  هناوج  ما ، هنیس  راز  قیاقش  دیاش  ات  دیراب ، مهاوخ  رسارس  ار  راهب  ما ، هدرک 

.مراذگب وت  سدق  نما و  يداو  هب  ماگ  مرذگب و  تریح  نابایب  زا  وت ، ددم  هب  هک  نک  نانچ  اگرزب !

.مرپسب وت  نانیمطا  زیگنا  لد  میسن  هب  لد  مراپسب و  هار  هک  مناوتب  ار  هثداح  ناروک  وت ، فطل  هب  هک  نک  نانچ 

.دش مهاوخ  ریزارس  هدیپس  يوس  هب  مدرون ، رد  هک  مناوتب  ار  وزرآ  غیتس  رگا 

هک مدرگ ، یم  رو  هطوـغ  ناـنچ  نآ  دیـشروخ ، همـشچ  رد  درک و  مهاوـخن  بورغ  زگره  دـسرب ، باـتفآ  نماد  هب  متدارا  تسد  رگا 
.ددرگ مدع  شرون ، قمع  رد  مدوجو  یگریت 

مارآ یمد  وت ، تبحم  راس  هیاس  رد  اـت  ریذـپب ، ارم  .وت  بُرق »  » اـت نم ، ياوُصق »  » زا بیرغ ؛ يرفـس  زا  هتـسخ ، رفاـسم  نیا  منم ؛ کـنیا 
.مریگ

! وت تمارک  اشوخ  هک  ییوت ، رگا  و  نم ! تواقش  ادب  هک  منم ، رگا  ازیزع !

يریخ یلع  !/ یتسه ياهتنا  ادتبا و  يا 

.مرادن رواب  ار  تمشخ  هک  ما  هدرک  تداع  وت  تمحر  فطل و  يایرد  هب  نانچ  نآ  ایادخ !

.تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  وت  دوجو  تمظع  یکچوک ، همه  اب  ملد  ایادخ !

.دنسپم كاخ  سفق  ریسا  ارم  دریگب ؛ جوا  وت  قوش  هب  نآ ، رد  هک  تسا  ینامسآ  يوج  تسج و  رد  ما  هتسکش  ياه  لاب  ایادخ !

.دنسپم يرگید  كاخ  رب  هزویرد  هب  تهاگرد ، كاخ  رب  زج  ار  ما  یناشیپ  ایادخ !

2 ص :
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.رادم غیرد  مشهاوخ  ياه  تسد  زا  ار  تدنلب  نماد  همه ، نیا  اب  رایسب ، مهودنا  تسا و  هاتوک  مهآ  ياه  تسد  ایادخ !

ياپ اب  ار  اه  هار  هروک  وت ، هب  ندیـسر  دیما  هب  مشک و  هار  رد  اپ  هک  نک  نانچ  بیرغ ؛ يا  هدـنام  هار  رد  نم ، تسا و  هار  ایند  ایادـخ !
.مودب لد 

کچوک و يا  هدنب  نم  هک  یناد  یم  اما  ینزب ، کحم  ارم  ییابیکـش  ربص و  نازیم  ات  يا  هدیرفآ  جنر  رد  ار  ایند  هک  مناد  یم  ایادـخ !
.امرس تقاط  هن  مراد و  امرگ  بات  هن  هک  نانچ  نآ  مفیعض ؛

!؟ درک یهاوخ  هچ  نم  اب  ایادخ !

زا نآ  هنارک  یب  جوا  رد  ار  شهودنا  دیاشگب و  لاب  تفرگ ، شلد  هک  يا  هدنرپ  ره  ات  يدـیرفآ  عیـسو  هنوگ  نآ  ار  نامـسآ  ایادـخ !
؟ ییاهر لاب  رپ و  تساجک  یقشاع ؟ لاجم  وک  اما  .تسا  هتفرگ  نامسآ  همه  هزادنا  هب  شلد  هک  يا  هدنرپ  منم  کنیا  دربب ؛ دای 

.ناشکم ناتسچیه  يداو  هب  ارم  چوپ ؛ تسا و  چیه  هب  نتسب  لد  وت ، ریغ  هب  ندرپس  لد  ایادخ !

.مزودب يرگید  تسد  رب  ار  مهاگن  مرتسگب و  سکان  سک و  ره  شیپ  رد  ار  ملد  هرفس  هک  نیا  زا  وت ، هب  مرب  یم  هانپ  ایادخ !

!؟ هچ دسرن ، ایرد  هب  رگا  هرطق  دنک !؟ هچ  دشکن ، دق  باتفآ  تمس  هب  رگا  لگ  ایادخ !

.دییور دهاوخن  نآ  زا  مه  یقشع  هخاش  یتح  دباتن ، ملد  ناشطع  ياه  هشیر  رب  وت  رهم  باتفآ  رگا  ایادخ !

هن مراد و  نتفر  لاجم  هن  هک  نانچ  نآ  دنا ؛ هتسشن  راظتنا  رد  ور ، شیپ  ياه  هاچ  تسا و  هدنکفا  هیاس  اه ، هار  رب  بش ، یهایس  ایادخ !
.مزغلن هاچ  رد  ات  یغارچ ، هن  منک و  هیکت  نآ  رب  هک  تسه  يراوید  هن  ندنام ؛ بات 

.دنیچرب كاخ  نماد  زا  هشیمه  يارب  ار  بش  طاسب  دشخردب و  رات ، هریت و  ياهربا  يوسارف  زا  ات  نارب  مکح  باتفآ  رب  ایادخ !

.نک مدابآ  رابب و  مترطف  ياتسور  نیمزرس  رب  راب  رگید  ار  تتمحر  ناراب  ایادخ !

 ... مشاب هتسب  دوخ  رب  ار  اه  هار  همه  ادابم 

...دشاب هدنامن  ملد  ياه  یکیرات  رد  يدیما  يوس  روک  ادابم 
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...مشاب هداد  تسد  زا  ار  وت  ادابم 

.تسین یناما  وت  یب  هک  هدب  مناما  ایادخ !

.یشاب وت  شماجنا  زاغآ و  هک  راذگب  میاپ  شیپ  یهار  یتسه ! ياهتنا  ادتبا و  يا 

ییوخ يدهم  / زاین یلجت 

يارـس رب  یگدـنب  زادـنا  نینط  یـسنوی ، ياه  هبدـن  دوواد و  ياه  همغن  حون و  ياه  هلان  مدآ و  تمادـِن  کـشا  تسا ؛ زونه  هک  زونه 
.تسا دوبعم 

زا هک  تسا  نَت  نیمادک  هدیدرگن ؟ بات  یب  تدای ، هب  هک  تسا  لد  نیمادک  هدیدن ؟ کشا  منبـش  رد  ار  وت  هک  تسا  هدـید  نیمادـک 
؟ هداتفین نآ  رب  هزرل  وت ، تبیه 

هک مهد  رـس  هبدن  هلان ، هآ و  هب  نانچ  دـتُفا و  مهرب  منامـشچ  کلپ  هک  منک  يراز  ردـق  نآ  تهاگرد  هب  رگا  نم ! يادـخ  نابرهم  يا 
، ددرگ عطق  میادص  گنهآ 

زا متُشپ  ياه  ناوختسا  هک  میامن  دوجس  عوکر و  زاین ، هداجس  رب  ردق  نآ  دننک و  مرو  میاهاپ  هک  مزارفیب  تماق  نانچ  تهاگشیپ  رد 
، دشاپب مه 

تموادـم نانچ  وت  رکذ  رد  مشونب و  رتسکاخ  هب  هدولآ  ِبآ  مروخ و  نیمز  كاـخ  ما  هدـنز  اـت  دـنیآرد و  هساـک  زا  میاـه  مشچ  رگا 
یکی یتح  گنن  هکل  میاشگن ، نامـسآ  ِقافآ  هب  هدید  هاگ  چیه  يراسمرـش  يور  زا  مهدـب و  تسد  زا  ار  شیوخ  شیوگ  هک  مزرو ،

.دش دهاوخن  كاپ  نماد  زا  مناهانگ  زا 

زاب اهنآ  زا  ارم  هک  يروما  رایسب  هچ  مدیزرو و  یتسـس  ناشماجنا  رد  نم  يدومن و  رمأ  اهنادب  ارم  هک  ییاه  نامرف  رایـسب  هچ  اهلاراب !
هدـنکفا و رـس  يا ، هشوت  هنوگ  ره  زا  یهت  هک  مهن  اپ  تروضح  ناتـسآ  هب  يور ، نیمادـک  اب  لاح  متفاتـش ؛ ناشیوس  هب  نم  یتشاد و 
زا هک  تسا  یهاگنابش  هلان  هآ و  هن  مریگ  عیفش  نادب  هک  تُست  روخ  رد  یتدابع  ارم  هن  ما ؛ هداتسیا  تتمظع  هاگشیپ  رد  لاح ، ناشیرپ 

.تسوت تیاهن  یب  فطل  دَنام ، ارم  هک  يزیچ  اهنت  میوج ؛ لّسوت  نآ 
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! نازرورهم ِنیرت  نابرهم  يا 

یمن تا  یسُدق  ناتسآ  رب  دیما  هب  زج  ما و  هدیزُگ  ماقم  وت  ِيارس  ِرَد  رب  یلئاس ، هب  ناهانگ  راب  زا  هتـشگ  مَخ  یتُشپ  هتـسکش و  یلد  اب 
! نکم مدیماان  ما ، هدناوخ  دیما  هب  ار  وت  هک  لاح  مرگن ؛

دنارب رای  ترگا  یشابم  دیمون  هله  »

دناوخب تادرف  هک  هن  دنارب  زورما  ترگ 

اهرذگ اهرد و  همه  ددنبب  وت  يور  هبرگ 

دنادن هار  نآ  سَک  هک  دیاشگب  رگید  ِرَد 

اج نآ  نک  ربص  ورم  وت  ددنبب  وت  يور  هب  رد 

(1)« دناشن ردص  ِرس  هب  وا  ار  وت  ربص  زا  سپ  هک 

وت یشوپ  بیع  تشذگ و  نیا  هکلب  هدوبن ؛ وت  ییانیب  ییایربک و  ماقم  هب  لهج  هتشاد ، او  تتیصعم  هب  ارم  هنامز  یهارمگ  رگا  امیحر !
هاگ چیه  يرذـگ  یمن  رد  ام  ياه  شزغل  زا  وت  هک  متـسناد  یم  رگا.تسا  هتخاس  خاتـسُگ  ناشتـشز  رادرک  رب  ار  تناگدـنب  هک  تسا 

.متسسگ یمن  مه  زا  ار  تا  یگدنب  نامسیر  متخادنا و  یمن  تا  ینامرفان  هطرو  هب  ار  دوخ 

وت زج  هک  تسیک  يراذگ ، میاهنت  رگا  دـنا ؛ هدومن  منت  رب  ار  يراوخ  ّتلذ و  هماج  هدـناشک و  ییاهنت  تولخ  هب  ارم  مناهانگ  امیرک !
يزیرگ تتلادع  تموکح  زا  ارم  هک  دشخب  ینمیا  تبضغ  زا  ارم  دهد و  میرای 

سفن هب  ملاظ  نم  هک  اریز  تسین ؛ یتیاکش  نادب  ارم  يزادنیب ، تخزود  باذع  رد  ارم  رگا  و  تسین ،

.تسوت تمارک  زا  هکلب  تسین ؛ ما  یگتسیاش  رطاخ  هب  يرذگب ، میاهاطخ  زا  رگا  .منتشیوخ 

.تسین يدیما  ارم  تهگرد  زج  هک  هد  رارق  تتّبحم  هگتولخ  ار  مبلق  شوپ ! بیع  میرک  يا 

ینایواک رغصا  یلع  / تسازس ار  وت  شیاتس 

.ددرگ یم  زاب  وا  هب  اهراک  نایاپ  تقلخ و  ماجنارس  هک  تسازس  ار  دنوادخ  شیاتس 

هک یشیاتس  مییاتس ؛ یم  يا  هداهن  ّتنم  ام  رب  شیوخ  ششخب  لضف و  یناوارف  رایـسب و  یکین  ناسحا و  زا  هچ  نآ  ره  هب  ار  وت  یهلا !
ِناسحا یناوارف  بجوم  دزاس و  کیدزن  تسوت  هدیدنـسپ  هک  یباوث  هب  ار  ام  دَروآ و  اج  هب  ار  وت  هتـسیاش  ِرکـش  دنک و  ادا  ار  وت  قح 

.ددرگ وت 
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هب هک  یـسک  تسوت ؛ ِشـشخب  دنموزرآ  تسا و  راودیما  وت  لضف  هب  هک  یـسک  نتـساوخ  يرای  میبلط ؛» یم  يرای  وت  زا  اهنت  ایادخ ! »
.تسا نئمطم  شزاین  عفر  هب  دقتعم و  وت  رادرک  راتفگ و  هب  فرتعم و  وت  تردق 

رد كاپ ، ینامیا  اب  دراد و  هّجوت  وت  هب  صلاخ ، داقتعا  اب  راودـیما و  وت ، هب  نیقی  اب  هک  یـسک  نامیا  میروآ ؛ یم  ناـمیا  وت  هب  ادوبعم !
شالت تبغر و  اب  درامش و  یم  گرزب  ار  وت  ناوارف ، شیاتـس  اب  دراد و  داقتعا  وت  یگناگی  هب  صالخا  اب  دنک و  یم  شنرک  وت  ربارب 

.دوش یم  هدنهانپ  وت  هب 

وت ثراو  ات  يرادـن  مه  يدـنزرف  یـشاب و  کیرـش  ياراد  ییاناوت ، تّزع و  رد  هک  يدـشن ، هداز  یـسک  زا  هک  ییادـخ  نآ  وت  یهلا !
ریبدـت ياه  هناشن  اب  هک  ییادـخ  نآ  وت  درادـن و  هار  وت  رد  ناصقن  يدایز و  تفرگن و  یـشیپ  وت  زا  ناـمز  هک  ییادـخ  نآ  وت  ددرگ ؛

.يا هدرک  هولج  اراکشآ  نسحا ، ماظن  قلخ  رد  هنامیکح ، ياه  هتساوخ  راوتسا و 

.تسوت شنیرفآ  ياه  هناشن  زا  هاگ  هیکت  نوتس و  نودب  ياج  رب  اپ  ياه  نامسآ  تقلخ  ایادخ !

هب اـه  نامـسآ  رارقا  رگا  سپ  .دـندرک  تباـجا  گـنرد  یب  اـهنآ  يدرک و  توعد  شیوـخ  زا  تعاـطا  هب  ار  اـه  نامـسآ  نم ! دوـبعم 
ناگتـشرف و هاگیاج  شیوخ و  شرع  لحم  ار  اه  نامـسآ  زگره  دوبن ، وت  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  رد  ناشفارتعا  وت و  يراـگدرورپ 

ناگدنب حلاص  کین و  لامعا  كاپ و  نانخس  نتفر  الاب  لحم 

.يداد یمن  رارق 

هک یناگراتس  دنوش ؛ ییامنهار  اهنآ  هلیسو  هب  ات  يداد  رارق  نادرگرس  ناگدنام  نابایب  ِرگ  تیاده  ياه  هناشن  ار  ناگراتس  ادنوادخ !
.دنک يریگولج  نامسآ  لد  رد  هام  ؤلألت  یناشفارون و  زا  دناوت  یمن  ددرگ و  یمن  اهنآ  یناشفارون  عنام  بش ، کیرات  ياه  هدرپ 

اه و هوک  دـنلب  هاتوک و  نیمز و  ياـه  يراومهاـن  يور  ینـشور  یهایـس و  وا ، رب  تسین  هدیـشوپ  هک  يدـنوادخ  یهّزنم ؛ كاـپ و  وت 
گرب شزیر  نافوت و  دنت و  ياهداب  شزو  اهربا و  يال  هبال  رد  قرب  شـشخرد  نامـسآ و  هنارک  رد  دعر  شّرغ  وا  رب  تسین  هدیـشوپ 

ناگچروم هلیسو  هب  اه  هناد  ندش  هدیشک  وا  رب  تسین  هدیشوپ  هک  يدنوادخ  .ناراب  تارطق  طوقـس  لحم  هن  ناراب و  شراب  رثا  رب  اه 
.(1) تسا دشر  لاح  رد  هدام  تاناویح  مکش  رد  هک  هچ  نآ  هن  اه و  هّشپ  ِیندیدان  ِکچوک  ياهاذغ  هن  و 

!« امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ! » نم دوبعم  يا  سپ 
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يدیما نینبلا  ما  شیاین /

ار لد  ياپ  تسد و  نانچ  چوپ ، ياه  هغدـغد  .هتـسکش  لد  شیوخ  یگرمزور  ياـه  یهایـس  زا  میا و  هتـسخ  سفن  روج  زا  اـنابرهم !
.هتشاذگن نامیارب  ندوب  وت  اب  يارب  یلاجم  هدیرب و  ار  نام  ناما  هک  هتسب ،

ماـیتلا یب  هک  میوگب  ییاـه  مخز  زا  منیـشنب و  اـیند ، نیا  بیرغ  ياـغوغ  زا  رود  وت  اـب  يا  هظحل  هک  میزوس  یم  یقیاـقد  ترـسح  رد 
.دنا هدنام 

.هدیشاپ اه  لد  نیا  مخز  رب  کمن  وت ، زا  ندوب  رود  یخلت  هدوسرف و  ار  نامروجنر  ياه  هناش  هانگ ، راب  ردق  هچ  یناد ، یم 

هزادـنا هچ  ات  هدز و  رد  نآ  رد و  نیا  هب  وت ، يوس  زا  يدـیما  هچیرد  لاـبند  هب  بلق ، هناـخ  کـیرات  رد  اـه  مشچ  ردـق  هچ  یناد ، یم 
! هدیبوک ینامیس  یگنس و  ياهراوید  رب  رس  هنادنمدرد 

هدرک هشیر  نام  ناج  قمع  رد  ردق  نآ  هنهک ، تحارج  نیا  هتـشذگ و  راک  زا  ام  لد  راک  رگید  هک  مینک  یم  سح  هراومه  هک  نآ  اب 
.دنک یم  ناممارآ  وت ، تمحر  هب  دیما  زاب  دسر ، یم  رظن  هب  لاحم  نآ  مایتلا  رگید  هک 

ار ما  هتـسکش  لد  ياپ  تسد و  دوش ؛ همکاحم  وت ، لدـع  هاگداد  رد  هک  تساه  فرح  نیا  زا  رت  فیعـض  تراـکهانگ  هدـنب  ایادـخ !
نوکـس هب  ار  اه  نامـسآ  مشخ  تتمحر ، فطل و  وترپ  ینابرهم و  هک  وت  اّما  مرجم ؛ تسا و  راک  اطخ  هک  تسرد  هاوخم ! هتـسب  نینچ 

.دنک یم  شوماخ  ار  باذع  نازوس  شتآ  دناوخ و  یم  ارف 

هداز یقت  هبیط  / زاورپ دیما 

«. نیثیغتسملا ثایغ  ای  : » مروآرب دایرف  دوجو  مامت  اب  رگید ، راب  ات  مرب ، یم  الاب  تنامسآ  یگنارک  یب  دادتما  ات  ار  میاه  تسد 

لاب هک  نونکا  میهارمگ ، تیادـه و  ياـه  هظحل  ِمگ  رد  رـس  یگدـنز ، تخـس  ياـه  ههار  یب  رد  یهار ، هدرک  مگ  نوچ  هک  نونکا 
زا يا  هلاه  هک  نونکا  هتخوس و  متلفغ  شتآ  رد  زاورپ ، هلحرم  نیلوا  رد  مزاورپ 
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.قشع هنادواج  هوکش  ات  تاجانم ...  ياه  هظحل  یگنارک  یب  ات  منز ، یم  دایرف  ار  وت  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  محور  دیدرت ،

ٌنیکْسِم ٌریِقَف  اَنَأ  نم ! دوبعم  يا 

.منم فیعض  دبع  ییوت و  دوبعم  هک  مریقح  میوگن ، هنوگچ 

.مرادن يدیما  وت  زج  هک  میرک » ای  یهلا  مَحْراف  »

 ... هک مهد  دنگوس  تمظعا  مسا  مالک  هب  ار  وت  یهلا !

! ناعتسم ِتیاهن  یب  يا  سپ 

«. راّنلا یلع  یتبیش  مّرَح  »

روک ار  متریـصب  ياه  مشچ  یتسین ، هانگ و  یکیرات  هتـسب و  ار  اعد  ياه  تسد  ینادان ، ياه  باـنط  هک  یلاـح  رد  منامیـشپ ، ایادـخ !
.دنا هدرک 

! مماجنارس ره  زاغآ  يا  مزاغآ و  ره  ماجنارس  يا 

.مبش همین  ره  رد  منک  یم  اوجن  مبورغ و  ره  رد  میوگ  یم  ساپس  معولط و  ره  رد  منک  یم  زاغآ  ار  وت 

.هدامآ تاجانم  يارب  ار  ملد  لال  نابز  نک و  هدنز  ار  محور  هدرم  ياهدایرف  یهلا !

: هک نک  تباجا  ار  میاعد  هدب و  وش  تسش و  اعد  نشور  ياه  همشچرس  رد  ار  مبلق 

«. َنیبیِجَتْسُْملا ُباجَتْسُم  َْتنَأ  »

! اراگدرورپ

ار وا  وت ، يرای  کمک و  یب  دراد و  ور  شیپ  ار  زاورپ  زا  هلحرم  تفه  فیعـض ، هدـنرپ  نیا  زونه  هک  هدـب ، ندـیرپ  يارب  هرابود  یلاب 
.تسین تخس  زاغآ  نیا  يارای 

رظن شوخ  ریما  !/ دیما اهنت  يا 

.منک وت  میلست  ار  دوخ  ات  ما  هدمآ  نونکا ، مدرک و  رارف  شیوخ  نتشیوخ  زا  هک  منامه  نم ،

هب هک  نآ  زا  شیپ  مراپـسب ؛ تتمحر  هاـگرد  هب  ار  دوخ  مهاوخ  یم  نونکا ، مدوـلآ و  سوـه  ثوـل  هب  ار  كاـپ  ناـج  هک  مناـمه  نم 
.موش راضحا  وت  لدع  هاگداد 
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.ما هداتفا  ینیبدوخ  رعق  هب  نینچ ، نیا  متشادرب و  وت  ربارب  رد  یشکرس  هب  رس  هک  منامه  نم 

.مدروآ لصاح  دوخ  هک  متسه  یتلذم  كاخ  هب  هدیطلغ 

.هتسب رورغ  دنب  ار  میاجتلا  تسد  تسا و  هتسکش  ییاتس  دوخ  هجنپ  ار  معضاوت  هدرُگ 

ینیگنـس یتسـس و  رد  ما ، ینامـسآ  ياه  لاب  ْدـییارگ و  يدومخ  هب  ما  هنیـس  زوس  تسا و  هدرک  ناوتان  لهج ، لوات  ار  مکولـس  ياـپ 
.هدمآ راتفرگ 

هدش و مزاین  مشچ  ضراع  انغتسا  يروک  .هدرب  مرطاخ  زا  ار  نتفر  رواب  ندنام ، يوزرآ  تسا و  هدرـسفا  تلفغ  رامخ  زا  مدجهت  عمش 
هدناجنر ربکت  ترتَف  ار  مترطف  هدناریم و  توهش  ترودک  ار  متریصب 

دولآ درگ  ملد  هنیآ  هک  نیا  اب  .دنشاب  هدرک  نایشآ  نم  ناهنپ  هشوگ  هشوگ  رد  راو ، گنس  اه ، تلیذر  هک  يزور  زا  مسرت  یم  .تسا 
«! رابب شوپاطخ  ربا  يا  نم  رب  ، » مهد وش  تسش و  ار  مریمض  کشا ، هب  هبوت ، بآ  هب  مناوت  یم  اّما  تسا ، هانگ 

یمهرم ار  ما  هتسخ  هنیـس  دیاش  ات  تسوت ، لضف  يوس  هب  هناسمتلم  میوس ، یب  ياه  مشچ  اهتنا ! یب  لالز  یبآ  يا  بایرد ، ارم  نونکا 
 ...! دیما اهنت  يا  .يراذگ  تباجا  زا 
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الاو ماج 

ینیسح راختفا  تزع و 

یجنپ هجیدخ  !/ اقآ تا  هشوگ  شش  ربق  يادف 

یجنپ هجیدخ  !/ اقآ تا  هشوگ  شش  ربق  يادف 

، دز هناوج  ملد  رد  شندـید ، هظحل  کـی  قشع  مک  مک  .تسا  هدرک  میـالتبم  یکدوـک  زا  هک  تسا  رازم  نیا  رد  يزار  هچ  مناد  یمن 
! تسیک شرع  هرگنک  شش  نیا  بحاص  هک  ممهف ، یم  هزات  .دش  رت  گرزب  گرزب و  نم ، ِدوخ  اب  هارمه  دیشک و  دق 

ار شتمظع  یـسک  تـسا ، هتـشذگ  اروشاـع  زا  هـک  هـمه  نـیا  رگم  تخانـش ! شمهاوـخن  مـه  زگره  شمـسانش و  یمن  زوـنه ، یلو 
!؟ هتخانش

.تسا هدنام  هتخانشان  مالسلا » هیلع  نیسح   » زونه و  دندورس ، رعش  دنتشون ، باتک  دندز ، فرح  البرک  زا  همه  نیا 

 ... . دوش یم  رارکت  هقیقد ، ره  و  هظحل ، ره  زور ، ره  لاس ، ره  زونه ...  ات  داتفا و  یقافّتا  ریظن ، یب  زور  کی  رد  شیپ ، اه  نرق 

کی زا  زور ، کـی  زا  یگنادواـج  زاورپ و  همه  نیا  قـشع و  همه  نیا  تدارا ، همه  نیا  تسا ! غاد  رهظ  نآ  ِرَـس  ریز  تـسه ، هـچ  ره 
.دریگ یم  همشچرس  مالسلا » هیلع  نیسح   » کی زا  و  رهظ ،
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، ار تروآ  بآ  دیما  اهنت  ار ، تردارب  ینک ؟ ربص  وت  دننک و  ناراب  ریت  تشوغآ  رد  ار  تا  ههام  شـش  ِكدوک  دوش  یم  هنوگچ  رخآ 
؟ ینیبن چیه  وا »  » زج ینیبب و  ار  اه  نیا  همه  یشاپن !؟ ورف  مه  زا  وت  دننک و  هّکت  هّکت 

بآ شا  هراشا  کی  هب  .دندش  یم  راوآ  نیمز  رب  اه  نامسآ  دندش ، یم  هدنک  اج  زا  اه  هوک  درک ، یم  هراشا  رگا  نیسح  هآ ! نیـسح !
! نایغط اهدور ، مامت  دندرک و  یم  مایق  ناهج  ياه 

نآ دنشاب ، تنامرف  هب  تسوا ، رد  هچ  نآ  ره  یتسه و  دشاب و  تناتسد  رد  يردیح ، ناوزاب  تردق  یـشاب و  مالـسلااهیلع  همطاف  رـسپ 
!؟...  رو و هلعش  ياه  هرجنح  اه و  همیخ  شتآ  البرک و  تقو ،

تبیصم غاد  زونه ، و  يا ! هدنام  هتخانـشان  نانچ  مه  لاس ، ياه  لاس  زا  دعب  زونه ، ارچ  هک  ممهف ، یم  الاح  نم ، و  نیـسح ! ینعی  نیا 
دیرگ یم  اروشاع  هودنا  رب  هراومه  رصع ، ماما  ياه  مشچ  ارچ ، هک  ممهف  یم  هزات  و  دنام ، دهاوخ  هزات  نانچ  مه  تمایق ، زور  ات  وت ،

! اقآ تا  هشوگ  شش  ربق  يادف  دنیوگ : یم  ارچ  هک  ممهف  یم  هزات  و 
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یلو يامیس 

یبیط دیهان  / قشع نادیم و  بارحم و  درم 

یلع ياه  مدـق  بش و  ياپ  يادـص  .وا  هنالداع  ياه  شنم  رادزار  زور ، تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  هنافراع  ياه  شیاـین  دـهاش  بش ،
.دنراد ینتسسگان  يدنویپ  مهاب  مالسلا  هیلع 

یم يور  زین  هفوک  هنیدـم و  ياـه  بش  دیـشروخ  یلع ، ددرگ ، یم  رت  هریت  بش ، تسوپ  دـناشوپ و  یم  ار  يور  یتـسه  هک  هاـگ  نآ 
نآ یب  دبوک ؛ یم  ار  یتسد  گنت  رقف و  ياهرد  هبوک  دهن و  یم  دوخ  ياپ  ریز  ار  کیرات  گنت و  ياه  هچوک  مارآ ، مارآ  دناشوپ و 

.دنامب يرس  ندمآ  نوریب  راظتنا  رد  هک 

ياه بش  نانوچ  .دنوش و  یم  هدوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهرد  .دوش  هدوشگ  وا  شیاتـس  هب  ینابز  دنیبب و  ار  وا  یمـشچ  هک  دابم 
زاب دنشک و  یم  هناخ  نورد  هب  تسا  هدیسر  هتخانشان  تسود  زا  هک  ییاه  هیده  ناباتش ، هدز ، مغ  نانز  دنموربآ  ياه  تسد  نیـشیپ ،
زین بشما  هآ ! .دنیبب  ار  ناهنپ  ردپ  نیا  گنر  دیاش  درگن ؛ یم  ار  پچ  تسار و  دیآ و  یم  نورب  يرس  يواک ، جنک  ای  قشع و  رـس  زا 

! تسا مورحم  هفوک  هام  ندید  زا 

یـسک نیرخآ  وا  .دیاشگ  یم  ار  شیوخ  هیاریپ  یب  هداس و  هرفـس  هشیمه و  زا  رت  نامداش  ددرگ ؛ یم  رب  هناخ  هب  خـیرات ، درم  گرزب 
ار شیوخ  میتی  نادـنزرف  کمن و  دروخ و  یم  وج  نان  دوخ ، هک  تسا  يردـپ  اـهنت  دـنارتسگ و  یم  ماـش  هرفـس  هفوک ، رد  هک  تسا 

! مدنگ نان  دناروخ و  یم  امرخ 
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جیـسب ار  دوخ  ياهورین  اه و  تردق  یمامت  یحیـسم -  هدنـسیون  نآ  هتفگ  هب  شنیرفآ - ! يا  راگزور ؛ يا  رگا  دـش  یم  هچ  یتسار !
؟(1) يداد یم  لیوحت  يرشب  هعماج  هب  تعاجش ، تردق و  نایب و  لقع و  رظن  زا  یلع  نوچ  مه  یناسنا  يدرک و  یم 

تـسد دنیانـشآ ؛ وا  ياه  تسد  اب  هک  ییاه  نیـشن  هناریو  قافنا و  ياـه  هچوک  نادـیم و  دسانـش و  یم  بارحم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
نادنچ هک  ییاه  تسد  نامه  . (2) دنداد یم  ماجنا  تمحز  هب  ار  اه  لخن  اه و  غاب  يرایبآ  هدوبن و  هناگیب  راک  تشک و  اـب  هک  ییاـه 

(3) .دندوب هدش  تخس  هتسب و  هنیپ  هک  دندرک  یم  يرایبآ  ار  نایدوهی  يامرخ  ياه  تخرد  دندیشک و  یم  بآ  هنیدم  ياه  هاچ  زا 

رد تمظع ، نآ  اب  ییاه  تلیـضف  رگم  درک و  فیـصوت  هناـکدوک  نینچ  ار  ییاـیرد  هنارک  یب  دوش  یم  رگم  ایادـخ !؟ میوگ  یم  هچ 
.دنشک دنب  رد  ار  گرزب  ياه  ناسنا  تمظع  دنناوت  یم  اهنت  اهنت و  اه  هژاو  دنجنگ !؟ یم  هاتوک  کچوک و  نینچ  ییاه  هژاو 

اّما تفگ ؛ شا  هدیدنـسپ  قلُخ  ملع و  يرابدرب و  زا  ناوت  یم  هچ  رگا  درک ؛ رواب  دیاب  ار  وا  دـیمهف ، ناج  اب  دـیاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا رشب  خیرات  درم  گرزب  نیا  تمظع  زا  يا  هشوگ  اه ، هتشاگن  .تسین  میناوخ  یم  مییوگ و  یم  هچ  نآ  اهنت  وا ،

هدیرفآ نیرتهب  اب  لاس  تدم 33  رد  وا  یهار  مه  یلد و  مه  داهن و  ياپ  ادخ  لوسر  هک  اج  نآ  جارعم ، بش  رد  وا  روضح  یتسار  هب 
.تسوا تمظع  رب  هاوگ  نیرتالاب  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یهلا ،

14 ص :

[. ینانبل یحیسم  هدنسیون  قادرج  جرج  زا  لقن  هب  . ] ص 109 یناحبس ، رفعج  یمالسا ، دیاقع  لوصا  - - 1
ص 188. یلیبدرا ، سدقم  هعیشلا ، هقیدح  - - 2

ص 17. ج 1 ، یناغماد ، يودهم  دومحم  رتکد  همجرت  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  رد  خیرات  هولج  - - 3

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_14_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_14_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_14_3
http://www.ghaemiyeh.com


یلو راتفگ 

یبیط دیهان  / هغالبلا جهن  رد  جع ) ) نامز ماما 

هب هک  هاگ  نآ  دنهد و  یم  رارق  شیوخ  ياه  سوه  عبات  ار  تیاده  مدرم  هک  یماگنه  دنک  یم  یحو  تیاده  عبات  ار  اه  هتـساوخ  وا  »
مالک و رد  نآرق ، دیآ و  یم  وا   (1)« .دزاس یم  نآرق  عبات  ار  اه  هشیدنا  وا  دننک ؛ یم  لیمحت  نآرق  رب  ار  دوخ  ياه  هیرظن  ریسفت ، مان 

.دبای یم  مسجت  وا  مارم 

.دزاس یم  يراج  تیرشب  ياه  گر  رد  ار  نآرق  هیآ  هیآ  دیآ و  یم  وا 

.دهد یم  رییغت  نآرق  نوچ  یمیظع  الاو و  تقیقح  يوس  هب  چوپ ، یهاو و  ياه  سوه  زا  ار  اه  نهذ  هبرقع  تهج  دیآ و  یم  وا 

.دوب دهاوخ  ینامسآ  ياه  هیآ  ساسا  رب  ناسنا ، تیاده  دش و  دنهاوخ  ریجنز  لغ و  اه  سوه  يوه و  دیآ ، یم  هک  وا 

.تخاس دهاوخ  نآرق  عبات  ار  شا  هشیدنا  هک  درب ، دهاوخن  شیوخ  هاتوک  هشیدنا  لابند  هب  ار  گرتس  نآرق  یسک  رگید  زور  نآ 

هدنلاب ار  اهنآ  دوش و  یم  لزان  اه  ناسنا  بلق  رب  ادخ  مالک  فرح  فرح  دسر و  یم  نایاپ  هب  نآرق  تیروجهم  نارود  دـیآ و  یم  وا 
.ایوپ دنک و  یم 
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!؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  وا  اب  هنامز  اّما  دیآ ، یم  وا 

دیسانش یمن  چیه  هک  ییادرف  دیـشاب ! هاگآ  : » دیامرف یم  هک  وا  مایپ  رد  تسا و  ماما  مالک  رد  تسوت ، هغدغد  هک  شـسرپ  نیا  خساپ 
نارازگراک وا  .تسا  يزورما  ياه  تموکح  نادـناخ  زا  ریغ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ّتیمکاح  يرادـمامز  تسا ، نامز  هچ  دـیناد  یمن  و 

یم وا  هب  ار  شیاهدـیلک  دزیر و  یم  نوریب  وا  يارب  ار  دوخ  لد  ياه  هویم  نیمز ، .دـهد  یم  رفیک  ناشدـب  لاـمعا  هب  ار  اـه  تموکح 
.(1)  ...« دراپس

؛ نیمز يور  رب  تسادخ  تجح  هک  وا  رب  تسا  نیمز  هیده  نیا  .دنوش  یم  میدقت  ادخ  تجح  هب  هک  دنیاهرهُگ  نیمز ، لد  ياه  هویم 
هیلع یلع  هک  درک ، دهاوخ  نامه  اهالط  نیا  اب  تعانق  تلادع و  رسپ  یلع و  دنزرف  اّما  .تیرشب  نامرآ  تسا و  لماک  ناسنا  هک  وا  رب 

راد هنازخ  هب  هک  هاگ  نآ  .تسا  هدرک  نیا  زا  شیپ  مالسلا 

« رَجَح يدنِع  امُهالِک  : » دومرف دنمتسم »؟ نالف  هب  مهد  هرقن  ای  الط   » هک نیا  خساپ  رد  شیوخ 

.نک تخادرپ  دنک ، یم  لح  ار  وا  لکشم  مادک  ره  تسا ؛ گنس  نم  دزن  هرقن -  الط و  ود -  ره 

ای : » تفگ دهاوخ  نیقی  هب  تسا و  هنوگ  یلع  دنریگ ، یم  رارق  وا  ناتـسد  رد  ادـخ  رما  هب  هک  ییاه  هرقن  الط و  هب  رظتنم  يدـهم  هاگن 
.دیهد بیرف  ارم  ریغ  اهدیفس  يا  اهدرز و  يا  يریَغ » يّرُغ  ءاضیب  ای  ءارفص 

درک و دـهاوخ  نامرد  ار  اهدرد  درک ، دـهاوخ  رپ  ار  نادـنمزاین  ياه  تسد  ار و  نامیتی  یلاخ  ياه  هرفـس  نیمز ، ياه  هویم  نیا  اب  وا 
 ... . تسب و دهاوخ  ار  یتسد  گنت  ياهرد 

.دوشگ دهاوخ  ار  هتسب  ياهرد  مکحم و  ياه  لفق  دوب و  دهاوخ  هنوگ  نامیلس  وا ، ناتسد  رد  نیمز  ياهدیلک 

.رهش هیشاح  ياه  هناریو  اه و  هلوغیب  زا  دش  دهاوخن  هدینش  يا  هلان  دوب و  دهاوخن  یتسب  نب  نیقی  هب  وا ، رصع  رد 

: هک دیوگ  یم  نخس  وا  زا  مه  زاب  ماما 

زور نآ  ات  هک  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  دنایامن و  یم  امـش  هب  ار  ّقح  تموکح  رد  هنالداع  شور  وا  »
(2)« .دنک یم  هدنز  دندوب ، هدنام  كورتم 

یتمالـس يارب  میزود و  یم  نامـسآ  ياـهرد  هب  مشچ  ددرگ ، اـیحا  وا  لوسر  تنـس  ادـخ و  باـتک  هک  زور  نآ  راـظتنا  رد  کـنیا  و 
.میناوخ یم  اعد  دیشروخ ،

16 ص :

.نیشیپ - - 1

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
http://www.ghaemiyeh.com


هبطخ 138/3. هغالبلا ، جهن  - - 2

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


یبیط دیهان  / لادتعا تلادع و  نازیم 

.یتسه لامعا  نازیم »  » وت هک  دندوب  هتفگ 

.دوش یم  هتفکش  تاواسم  هب  وت ، ناتسد  رد  تلادع  ياه  هتوبلگ  هک  دندوب  هتفگ 

! یلع يا  تلادع ، قشع و  ماما  يا  تسوت  شنم  شور و  لادتعا »  » هک ما  هدینش  دندوب و  هتفگ 

شیوخ لباقان  ياه  مشچ  هب  مدـناوخ و  دوخ  هک  تفرگ ، دوخ  هب  توکلم  يوب  گنر و  دـش و  رت  ینامـسآ  هاگ  نآ  وت ، زا  نم  رواـب 
.ار یثراح » دایز   » نادنزرف مساق ،»  » و ءالع »  » هصق ار ؛ ردارب  ود  نآ  هصق  مدرپس  مبلق  هب  مدید و 

للجم گرزب و  هناخ  نیا  اب  : » یتفگ وا  هب  .دـنک  یم  هریخ  ار  برع  مشچ  شا ، هناخ  یگرزب  .هوکـشاب  دراد و  للجم  يا  هناخ  ءالع » »
هداج هب  هتفرگ و  ار  نایعیـش  تسد  هک  هشیمه ، نانوچ  سپـس  يرتدـنمزاین »!؟ نآ  هب  ترخآ  رد  هک  یلاـح  رد  ینک  یم  هچ  اـیند  رد 

!«. یسرب ترخآ  هب  هناخ  نیمه  اب  یناوت  یم  یهاوخب ، رگا  يرآ ! : » ییوگ یم  ینک ، یم  تیاده  میقتسم ،

، گرزب هناخ  نیا  رد  : » ییوگ یم  دراد ، ياج  ناشناتسد  رد  ایند  ياه  تمعن  هک  نانآ  همه  و  ءالع »  » قاتـشم نامـشچ  هب  خساپ  رد  و 
نآ سپ  .ناسرب  قح  نابحاص  هب  تسا  وت  ندرگ  رب  هک  یقوقح  دـنویپب و  يراکوکین  اب  نادـنواشیوخ ، هب  نک ، ییاریذـپ  نانامهیم  زا 

یناوت یم  زین  ترخآ  هب  هناخ  نیمه  اب  وت  هاگ ،

هناخ دسرب و  ترخآ  هب  ایند  رذگ  زا  هنوگچ  تفرگ  دای  هک  نیا  زا  دهج  یم  هناخ  نآ  بحاص  نامشچ  رد  يداش  قرب   (1)« .يزادرپب
هک يرگید  درد  زا  دزود و  یم  دوخ  ماما  موصعم  هناملاع و  هاگن  رد  مشچ  .ترخآ  ریخ  ببس  مه  دنک و  ایند  ریخ  ببـس  مه  ار ، يا 
ایند زا  هدیشوپ و  ییابع  وا  .منک  یم  تیاکش  امش  دزن  مصاع  مردارب  زا  زیزع ! ماما  يا  : » دیوگ یم  نخس  تسا ، لکـشم  نیا  ربارب  رد 

«. دنک یم  رود  دوخ  زا  ار  يویند  ياه  تذل  تسا و  هتفرگ  هرانک 
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؛ تسا هدرک  نادرگرـس  ار  وت  ناطیـش  دوخ ! ناج  نمـشد  يا  : » دیامرف یم  دریگ ، یم  رارق  وا  ربارب  رد  یتقو  دـهاوخ و  یم  ار  وا  ماما 
اهنآ زا  وت  درادن  تسود  اّما  هدرک ، لالح  ار  هزیکاپ  ياه  تمعن  دنوادخ  هک  يرادنپ  یم  وت  ینک ؟ یمن  محر  تنادنزرف  نز و  هب  ایآ 

»؟ ینک هدافتسا 

وت ارچ  سپ  نانمؤمریما ! يا  : » دیوگ یم  سپـس  دنیب ، یم  ار  وا  هداس  يابع  دنک و  یم  دوخ  ماما  هب  یهاگن  يوزنم ، هدیلوژ و  مصاع ،
دنوادخ .متـسین  وت  دننامه  نم  .وت  رب  ياو  : » هک دهد  یم  خساپ  ماما  يروخ و »...  یم  راوگان  ياذـغ  یـشوپ و  یم  نشخ  سابل  دوخ 

هب درواین و  ناجیه  هب  ار  ناتـسد  گـنت  يراداـن ، رقف و  اـت  دـننک  وس  مه  ناوتاـن  مدرم  اـب  ار  دوخ  هک  هدرک  بجاو  قح ، ناـیاوشیپ  رب 
«. دناشکن نایغط 

.یلامعا نازیم  وت  ارچ  تسانعم و  هچ  هب  نازیم »  » هک متفایرد  دوجو  مامت  اب  مدناوخ  ار  تاقالم  نیا  هک  زور  نآ  زا 
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لاصو دهش 

يریخ یلع  / ریخ هب  ناشدای 

منیـشنب و ناشیوناز  هب  وناز  هک  نیا  زا  هدش ؛ ینامـسآ  یکاخ  ياه  هتـشرف  اب  یمالک  مه  گنتلد  اه ؛ هراتـس  تبرغ  زا  مگنتلد  ردـقچ 
.منک اوجن  نانآ  اب  ار  ما  هدنام  ولگ  رد  ياه  فرح 

.میدز یم  تشد  هب  تداهش  لسغ  اب  دوب و  نامشوپ  نت  ریبک ، نشوج  هک  نیشیپ ، ياهزور  نآ  گنتلد 

زا ربخ  ناشیاه ، هیرگ  قه  قه  هک  یناراد  هدـنز  بش  ماگ  هب  ماگ  اروشاع ؛ نامزور  ره  دوب و  ردـق  بش  نامبـش ، ره  هک  اـه  بش  نآ 
.داد یم  ناشنتفر 

.دناسر یم  لصو  میرح  هب  ار  وت  هلولگ ، کی  طقف  هک  ییاهزور  دوبن ؛ رتشیب  یهاگن  مین  كالفا ، ات  كاخ  هلصاف  هک  ییاهزور  نآ 

یم ناشترـسح  رد  گرم  هک  ناـنآ  دـنامب ؛ یقـشاع  اـت  دـندرک  ادوس  قشع  رازاـب  رد  ار  ناشرادـن  وراد  هک  ینادرم  ریخ ، هب  ناـشدای 
.دندرک هتسخ  ار  یگتسخ  هک  نانآ  .تخوس 

همه رب  ار  توراب  يوب  دنتـشذگ و  سفن  زیرکاخ  زا  دـندیهر ، نت  سفق  زا  هک  نانآ  دـنتفر ؛ رـس  یب  هک  ینارادرـس  ریخ ، هب  ناـشدای 
.دنداد حیجرت  ایند  ياهرطع 

.دندرک یم  ناهنپ  دوخ  تشپ  ار  نامیا  زا  یباتفآ  هک  ییاهدنب  یناشیپ  ریخ ، هب  ناشدای 

.دندوب زاورپ  هرامش  هک  ییاه  كالپ  دای 

.دش یم  عمج  اهنآ  رد  ترخآ  طاسب  هک  ییاه  یتشپ  هلوک  دای 
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.دیرفآ اهنآ  گنر  هب  ار  نیمز  ادخ ، هک  ییاه  سابل  دای 

.دندوب ییاهر  زاورپ و  يوکس  هک  ریخ ، هب  نیم  ياه  نادیم  دای 

.دندوب لصو  هدژم  هک  ییاه  هلولگ  دای 

.دوب كاخ  زرم  زا  روبع  هار  هک  ریخ ، هب  ربعم  دای 

.دنتسویپ سابع  هب  هک  ییاه  تسد  ریخ ، هب  ناشدای 

.دندش روه  تبحص  مه  توکس ، هسلخ  رد  دندشن و  عییشت  زگره  هک  ییاه  هزانج  ریخ ، هب  ناشدای 

.هتسکش میتی و  یبلق  اب  مدنام ، اج  نم  دنتسب و  ار  تداهش  ياه  هزاورد  ارچ  هک  مگنتلد  کنیا ،

.ما هدش  عنام  زاورپ ، زا  كاخ ، سفق  رد  ار  محور  ما و  هدرپس  ایند  ریقح  تاقلعت  هب  لد  ارچ  هک  مگنتلد 

.ما هتشابنا  هانگ  اب  ار  مرفس  راب  هلوک  ارچ  هک  مگنتلد 

یجنپ هجیدخ  / تداهش یمدق  کی  رد 

.مه رس  تشپ  دنک ؛ یم  هفرس 

لثم وت ، لثم  دوب ، نم  لثم  شیپ ،-  اه  لاس  تفر -  هک  یتقو  .دنز  یم  گنچ  میاه  هظحل  بلق  هب  شیاه ، هفرس  شارخ  لد  يادص  و 
.مدرم همه 

شیاه بل  هشوگ  هشیمه  هک  دـنخبل -  کی  اب  تشادرب و  ار  شکاس  تخیوآ ، ندرگ  هب  ار  شا  هیفچ  تسب ، مکحم  ار  شنیتوپ  دـنب 
.تفر شدوخ  ياهاپ  اب  تفر ؛ دوب ، -  نامهم 

، درک هک  یظفاحادخ  .دندید  یم  بوخ  ِبوخ  شیاه  مشچ  دوب ، ملاس  شیاه  مشچ  ردام ؛ هب  نم ، هب  درک ؛ هاگن  تاظحل  نیرخآ  رد 
.دیزرل یمن  شیادص  .دش  راوآ  ملد  دیزرل ؛ ملد  هراب  کی 

.دوب رتزیگنا  لد  رت و  نیشنلد  یگنهآ  ره  زا  شیادص 

.دوب اه  هنیآ  همه  زا  رت  فاص  اهراشبآ ، مامت  زا  رت  لالز  شیادص 

20 ص :

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


.تفر

یم ما  یگنتلد  ياه  کشجنگ  رذن  وا ، قارف  رد  هک  دوب  کشا  ياه  هناد  ندیـشک  حیبست  هب  زور ، ره  نم  راک  تفر و  شیپ  اه  تدم 
.دنتفر دندمآ و  اه  لاس  .لاس و  هب  اه  هام  هام و  هب  اهزور  زور ، هب  اه  تعاس  دنداد ؛ اه  تعاس  هب  ار  دوخ  ياج  اه ، هقیقد  .مدرک 

.كدصاق زا  دش  رپ  هناخ ، طایح  زور ، کی  و 

.دنتساوخ یم  یناگدژم  دندمآ و  یم  مه  رس  تشپ  اه ، كدصاق 

!؟ دیآ یم  وا  سپ 

.تشادن تهابش  شدوخ  زج  سک  چیه  هب  ًالصا  دوبن ؛ مه  وت  لثم  دوبن ؛ نم  لثم  رگید  اّما  دمآ ؛ و 

.درک سح  ار  مروضح  یلو  دیدن  ارم 

.دوب هداد  هیده  ار  شیاه  مشچ 

.دوب هدیشخب  هنادنم  تواخس  ار  شیاهاپ 

!؟ يراگدای همه  نیا 

؟ تفرگ وت  زا  هچ  يارب  ار ، يراگدای  همه  نیا  ههبج ،

شیادص هآ ! شیادص ، .دیکچ  شیاه  هنوگ  يور  یکـشا  .مداد و  مه  نم  تساوخ ؛ یم  يراگدای  ادـخ  ادـخ ؛ هن ! ههبج  دز : دـنخبل 
مغ کی  دیاش  دور ؛ یم  هار  شا  هنیس  يور  یسک  راگنا  درک ؛ یم  شخ  شخ  يزییاپ  ياه  گرب  لثم  تسرد  شا ، هنیس  .دوب  هتفرگ 

.ههبج زا  يراگدای  کی  دیاش  گرزب ،

تداهش هب  مدق  کی  هفرـس ، ره  رد  و  ار ...  شا  یگدنز  مامت  دنک ، یم  هفرـس  ار  شیاه  هودنا  مامت  دنک ؛ یم  هفرـس  مادم  وا  الاح ، و 
.دوش یم  کیدزن 

یناهفصا يراتخم  هرهز  !/ قشاع هشیمه  قیاقش  يا 

.منک یم  وجتسج  قشع ، ياهرگنس  هشوگ  هشوگ  رد  ار  تتارطاخ  هچرتفد  زونه 

.ما هدرکن  ادیپ  يزیچ  دیدرگ ، راگدنام  وت  طخ  هب  هک  یگرب  نیرخآ  زج  هب  تبرغ ، ياه  هناریو  رد  زونه 
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نیا زا  ار  مناج  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  هیوالهد  نارمع و  جاح  هچملـش و  ياه  كاخ  زا  ار  وت  دوجو  رطع  یهاگحبـص ، میمـش  زونه 
.دنک یم  تسمرس  رطع 

يوزاب مخز  زور  کی  هک  یلامتـسد  نامه  مراد ؛ رطاخ  هب  يدوب  هدیچیپ  ار  ترتشگنا  حـیبست و  رهم و  نآ  رد  هک  ار  یلامتـسد  زونه 
.دوب نآ  رب  ترت  نامشچ  ّدر  هک  یلامتسد  نامه  یتسب ، ار  رگید  يرفسمه 

.مراد رطاخ  هب  يدز ، ار  ترخآ  هسوب  ترفسمه  یناشیپ  رب  هک  ار  هاگرحس  نآ  زونه 

هزیوه و نامـسآ  زونه  .مراد  داـی  هب  دـندرب ، توکلم  هب  نایـشرع  ار  ترتسکاـخ  یتح  دـنازوس و  ار  ترپ  لاـب و  هک  ار  یـشتآ  زونه 
رب ار  ترـس  یب  رکیپ  هک  يزور  دای  زونه ، دوش و  یم  ایوگ  وت  مان  اب  گـنگ ، ياـه  هژاو  تسا و  لوغـشم  وت  داـی  منرت  هب  درگنـسوس 

.دنز یم  نامناج  هب  شتآ  میدرک ، عییشت  نام  ياه  تسد  زارف 

.ناوخب شیوخ  هب  ار  البرک  يوک  نارای  نک و  یگنرد  قشاع ! هشیمه  قیاقش  رفاسم ! يا 

یجنپ هجیدخ  !/ رجاهم ياه  هدنرپ  ریخ ، هب  رفس 

! تسا راشرس  رجاهم  ياه  هدنرپ  روضح  زا  نامسآ 

! دنوش یم  هقردب  تشهب  ات  رهش ، ياه  هناش  يور  رجاهم ، ياه  هدنرپ  زا  هورگ  کی  .دندیچوک  نیمز  زا  رگید ، يا  هتسد  هرابود ،

دراب یم  دوش ؛ یم  یناراب  ردام ، هاگن  مه  زاب  و  دنشک ! یم  رپ  مارآ  مارآ  دنپسا ، تاولص و  رطع  اب  تخبشوخ ، اّما  کچوک ، يا  هلفاق 
و دوش ، یم  یناراب  ردام  ِلِد  ياوه  لاح و  دوش ، یم  یناراب  ردام  ِهاـگن  دـنیآ ، یم  رهـش  هب  اـه ، هلفاـق  نیا  زا  هک  راـب  ره  دراـب ، یم  و 
هآ دوخ ، رد  ار  وت  قارف  هک  سب  زا  هدـنامن ؛ یقاـب  يزیچ  رداـم  زا  رگید  دراـب ! یم  مارآ  مارآ  دوـش و  یم  ناراـب  رداـم ، دوـخ  ًالـصا 

 ... . هدیراب هلعش  هلعش  دعب ، هتفرگ و  شتآ  هدیشک و 

.دنمه هیبش  همه  اه  توبات  مانمگ ! يادهش  مه  زاب  تسا ؛ هتشونن  یمسا  اه  توبات  يور 

.تسا ناشندوب  مانمگ  ادهش ، نیا  ترهش 

.تسا ناشندوب  بیرغ  ادهش ، نیا  ترهش 
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.دنشخبب ِنیمز  نیا  هب  يزیچ  دنرادن  تسود  دسانشب ، ار  اهنآ  یسک  دنرادن ، تسود  راگنا 

! دنورب ادخ  تمس  هب  مانمگ ، ِمانمگ  ِمانمگ  دنهاوخ  یم  راگنا 

 ... دنتسیا یم  اه ، توبات 

مارآ مارآ  اه  یـضعب  .دنراپـس  یم  رجاهم  ياه  هدـنرپ  هب  ار  ناـشیاه  لد  مدرم ، .دـننز  یم  هرگ  اـه  توباـت  هب  ار  ناـشیاه  لد  مدرم ،
 ... . يردام دسرپ و  یم  شیاباب  زا  کچوک ، يرتخد  دریگ ! یم  ار  شا  هدشمگ  رسپ  اهنت  غارس  يردپ  .دننک  یم  همزمز 

دیناسرب مالـسلااهیلع ، همطاف  نات ، همولظم  ردام  هب  ارم  مالـس  دسیون : یم  توبات  هراوید  يور  لد ، نوخ  اب  دراب و  یم  هرابود  مردام ،
.تسا هدشمگ  يرسپ  هار  هب  مشچ  تخس  يردام ، دییوگب : و 

.دراب یم  نوخ  نامسآ  دراب ؛ یم  نامسآ  دریگ ؛ یم  شلد  نامسآ 

شوخ رجاهم ! ياه  هدـنرپ  يآ ! .دنـشک  یم  رپ  تشهب  ات  رهـش ، ياه  هناش  يادـنلب  زا  یمخز ، -  ياه  لاب  اب  رجاهم -  ياه  هدـنرپ  و 
! ریخ هب  رفس  دیدمآ ،

هیورهد اضریلع   ... / ناراب حیبست  دننام 

(1)  ... ناراب حیبست  دننام 

هناوج حور  هدرسفا  مدنگ ، دنخبل  هدیسوپ 

هنارفولین هدیچیپ  رعش ، هخاش  رب  هودنا ،

تشد بش  زا  تشذگ  دیاب  هراختسا ، یب  هک  یتفگ 

هنایشآ نیا  ریخ  زا  یتشذگ  وتسرپ  لثم 

يدوب وت  مدورس  رعش و  يدوب ، وت  مدوبن  دوب و 

هنارت ياج  هچ  وت  یب  ّمنرت ، ياج  هچ  وت  یب 

مهاگن زامناج  رد  مهآ ، زیربل  هک  اه  بش 
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هناد هناد  ینک  یم  لگ  ناراب ، حیبست  دننام 

دیب دوش  ناشیرپ  وسیگ  نافوت ، لصف  رد  هک  ادرف 

! هنایزات نم و  تشپ  دیّما ، رون  وت و  مشچ 

مادقا ینارماک  دمحم  / داب شود  يور 

تسا هدنام  رگنس  يور  ییاپ  ّدر 

؟ تسا هدنام  رس  یب  شعن  نیمادک  زا 

ناشن یب  روبع  کی  زا  كالپ  کی 

تسا هدنام  رگنس  مرگ  كاخ  يور 

دزن مه  وسوس  ههبج  نامسآ 

تسا هدنام  رونم  یب  هک  نیا  لثم 

طقف نارای  زا  داب ! شود  يور 

تسا هدنام  ربکا  هّللا  مچرپ 

اه ههبج  نامسآ  نایم  رد 

تسا هدنام  رپ  طقف  اهرتوبک  زا 

! دینک رواب  اه  هناش  رورغ  يا 

تسا هدنام  ردارب  تسد  نیمز ، رب 

زبس لصف  روبع  يوهایه  رد 

تسا هدنام  رب  یب  میسقت ، هخاش 

! ادخ يا  سوسفا  نرق  کی  مه  زاب 

تسا هدنام  رگید  مخز  عولط  ات 
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! رت هتسهآ  یمک  اه ! ینامسآ 

تسا هدنام  رتوبک ...  کی  رتوبک ...  کی 
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نوتیز مخز 

مادقا ینارماک  دمحم  / رون شیاین و  رهش 

! ماهلا هبعک  روضح و  هلبق  يا  سدق ، يا  وت  رب  مالس 

ریجنا و راس  هیاس  رد  اهارحص ، اه و  ناتسگنس  رد  راوتسا ، ییاه  ماگ  رارق و  یب  یلد  اب  هک  نانآ  تا ؛ ینامسآ  ناربمایپ  وت و  رب  مالس 
اب هک  نانآ  هب  دندش ، یم  روانـش  رون ، يراج  یقیـسوم  رد  دـنداد و  یم  شوگ  یحو  یبآ  زاوآ  هب  تنـشور ، ياه  هنماد  رد  نوتیز و 

ربارب رد  يراوتـسا ، رـسارس  یتسد  بوچ  اـب  هراـپ و  هراـپ  ینیتسوپ  اـب  یهلا ، ّتبحم  ياـیرد  رد  هدـش  رو  هطوغ  لد  یبارحم و  ناوربا 
، اه « دورمن  » اه و « سسمار »

.دنداد داب  هب  ار  نانآ  یلاشوپ  ترهش  دنداتسیا و 

! یمخز ياه  لگ  رهش  سدق ، يا  وت  رب  مالس 

.دنک یم  ینیگنس  تا  هنیس  رد  هک  یمکارتم  ياهدایرف  وت و  رب  مالس 

ات دیـشوج ، یم  تنوتیز  هوک  نماد  زا  ادص ، نشور  ياه  همـشچ  دوب و  ترادم  رد  لزا  زا  رون ، شیاین و  هک  يرهـش  يا  وت ، رب  مالس 
! دهد دنویپ  یگنارک  یب  یلالز و  هب  ار  اه  لد 

کلپ تشپ  ات  دنراد و  نایرج  وت  رد  حیـسم ،» نامیلـس و  دوواد ، یـسوم ، فسوی ، بوقعی ، قاحـسا ، بیعـش ، طول ، میهاربا ، ، » زونه
.دنا هتسشن  هراظن  هب  ار  تا  یگنارک  یب  حبص ،

هدومن اضما  نوخ  اب  ار  تیگنادواج  دـنا و  هتـشون  رون  اب  ار  تیاه  هودـنا  ناشن  مان و  خـیرات ، باتک  رد  هک  داب ، وت  رب  دـنوادخ  دورد 
! دنا

25 ص :

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


يوسوم رغصا  یلع  دیس  / حبص هب  مسق 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / حبص هب  مسق 

رد هک  دنوش ، یمن  شخپ  اه  هراوهام  زا  هک  دنتـسه  يا  هدنز  ریواصت  اهنت  هتـسکش ؛ ثاثا  هتخیر ، ورف  ياهراوید  ناریو ، ياه  فقس 
طایح کسورع ، یب  قاتا  درس ، هناخزپشآ  دنا : هدش  مگ  اه  کنات  ياپ  در 

هب یتح  اه -  نویزیولت  نیبرود  ات  دوب  اپرب  یلابتوف  هقباسم  مک  تسد  یکیدزن  نیا  رد  شاـک  يا  هیاـسمه ! نودـب  هلحم  كدوک ، یب 
.دندرک یم  شخپ  ار  هدنز  ًالماک  ریواصت  نیا  یکدنا  هابتشا - 

يا هناخ  دنتـسه ؛ نآ  ندرک  ناریو  لاح  رد  اه  هنایروم  لثم  اهردول  اه و  کنات  هک  تسا  هتخود  يا  هناخ  هب  ار  شهایـس  ياـه  مشچ 
!؟ درذگ یم  هچ  وا  لد  رد  هک  دناد  یم  یسک  ایآ  دوب ؛ هدش  یندیچ  شیوزرآ ، ياه  هویم  هک  يا  هناخ  داد ، یم  ینابرهم  رطع  هک 

؟ دوب دهاوخ  وا  ياهوزرآ  رکف  هب  یسک  ایآ 

نابایب هوک و  ار و  قفا  ایرد و  ار ، تشد  هناخدور و  دیمد ، یم  رام  ناشیاه  مشچ  زا  كاّحض  لثم  هک  ییاهنآ  دندمآ ؛ زور  کی  اهنآ ،
تساوخ دنک ...  شیاین  تساوخ  دنتـشاذگن ! دیوگب ، رعـش  تساوخ  دنتـشاذگن ! دراکب ، نوتیز  تساوخ  دنتفرگ ؛ شیاه  تسد  زا  ار 

 . ...دنتشاذگن ...دنتشاذگن  دشیدنایب ...  نامسآ  هب 

رود رادراخ  ياه  میـس  يراوج  مه  زا  ار  وا  نتـشاد ، ِساسحا  ادابم  دـنزاس ! یم  ناریو  ار  شا  هرجنپ  یب  ياه  هناخ  یتح  زورما ، و  ... 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  تما  تاهیه ! اّما  دشاب ! قلمت  زا  هدنکآ  شندیـشک  سفن  یتح  هک  يا  هدَرب  دنهاوخ ؛ یم  هدَرب  ار  وا  اهنآ  دـنک !

مخز زبس ، ینامـسآ و  ياه  تسد  هک  ییادرف  ادرف ، دـنهد و  یم  حـیجرت  راّـفک  اـب  یگدـنز  ِگـنن  هب  ار  تداهـش  ملـسو ، هلآ  هیلع و 
.يزوریپ زور  نیلوا  تسا و  نمشد  زور  نیرخآ  داد ، دنهاوخ  افش  ار  اه  نوتیز 

 ... حبص هب  مسق 

! یکیرات ِنایاپ  هب  مسق 

نوتیز ياه  غاب  .دش و  دهاوخ  هدیچ  اه  هچقاط  يور  شیاه  ثاثا  دروخ ؛ دـهاوخ  گنر  شیاهراوید  دـش ؛ دـهاوخ  هتخاس  تا  هناخ 
 ... . ابیز يابیز  زبس ...  زبس  .داد  دنهاوخ  زبس  ياه  هویم  هشیمه  لثم 
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روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  / مزاورپ دنلب  نم 

.مزاورپ دنلب  نم 

.تسا هدنام  دیواج  ما  هنیس  رد  سدق ، هدمآ و  شوج  هب  میاه  گر  رد  شطع ، نوخ 

.مزاورپ دنلب  نم 

.تسا یبآ  مهاگن  نامسآ 

.ما هدورس  باتفآ  زا  یلزغ 

.تسا هدیسر  تداهش  دنلب  رواب  هب  هدرک و  هنخر  منت  ياج  ياج  رد  قشع 

نینط دـندز و  هرگ  ناتـسبش  هب  یگنت  لد  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ارم  ياهوم  .تسا  نم  یگدـنز  تام  ناهج ، مزاورپ و  دـنلب  نم 
.دندیرد ما  هرجنح  زا  ار  دایرف 

تمیق هب  ار  منوخ  نم  .دـشک  یم  ریوصت  هب  هراـبود  ار  ـالبرک  نم  هساـمح  تسا و  ییاروشاـع  ِهاـگن  زا  زیربل  ملد  مزاورپ و  دـنلب  نم 
.منک یم  يراج  رابکتسا  ندرک  بولصم 

ناـهنپ هنیـس  رد  هیـالگ  نمرخ  دـنچ  تشم ! رد  گنـس  ناوجون  متـسه ، امـش  اـب  .تسا  هدروخ  مخز  مزاورپ  رپ  اـما  مزاورپ ، دـنلب  نم 
؟ يراد

؟ يا هدرک  یصقالادجسم  رذن  نوتیز  دنچ 

رپ راو ، رتوبک  هک  داـب  توارط  رپ  زبس و  ترداـم  ناـماد  دیـشروخ ! دـنزرف  يا  تناتـسد ، رد  گنـس  عولط  تسا ، ییاـبیز  هدـیپس  هچ 
! داد تزاورپ 

ماگنه نآ  دینک ، یم  ریـسفت  هنوگچ  ار  درد  دـیا ! هدرک  مگ  تبرغ  یگنت و  لد  راوآ  ریز  ار  ناترپ  لاب و  هک  هدـید ، مخز  ناردـپ  يا 
ناتخرد نیمزرس  شوپزبس  رتخد  يا  دنوش ؟ یم  رپرپ  شوغآ  رد  ناتیاه  سای  هک 

! ییالاب دنلب  هچ  مشیربا ! ناراب و  رهاوخ  نوتیز ،

! تفرعم حبص و  هتشرف  يا  يا ، هدییور  گنس  لد  رد 
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یم ردپ  هار  هقردب  ار  اعد  قشع و  تهاگن ، اب  هنامولظم  هچ  یـشک و  یم  دق  هنارفولین  هچ  يوش و  یم  دوخ  تباجن  نماض  هنابیجن  هچ 
! ینک

.مزاورپ دنلب  نم 

.رون هب  ور  يا  هچیرد  تشهب و  يوس  هب  مراد  يرد  نم 

.مرادیاپ زونه  اما  ما ، هدروخ  ربت  ياه  تخرد  سنج  زا  نم 

.دوش یم  دلوتم  منیرولب  هنیس  زا  قشع  مشک و  یم  سفن  زونه  .مشک  یم  سفن  زونه  اما  ما ، هتفر  تراغ  هب  میانَغ  سنج  زا 

.دنا هتسکش  ار  مزاورپ  رپ  اما  مزاورپ ، دنلب  نم 

هداز یقت  هبیط  / نوتیز ياه  هخاش  هوکش 

ار نتسکش  يانعم  هک  یتسه  یـسک  اهنت  وت ، .نک  هّجـض  هلولگ  ره  کیلـش  اب  ار  ولگ  رد  هتفخ  ياهدایرف  نزب و  هرگ  ار  تیاه  تشم 
تدم اه  هدـنرپ  هک  نک ؛ زاب  ار  ییاهر  روک  هرگ  تا  هدروخ  هرگ  ياه  تسد  اب  تسیاب و  .يدرک  سح  شّحوت  ياه  همکچ  ریز  رد 

.دننک یم  يرامش  هظحل  نوتیز  ياه  هخاش  هوکش  راظتنا  رد  تساه 

.تسا هنهک  مخز  نیا  نامجرت  اهنت  اهدایرف ، نیا  هک  نزب ، دایرف 

ار اه  گنـس  تسین ؛ يا  هراچ  اّما ، دیرفآ ، نوتیز  ياه  هناد  ندـیچ  يارب  دـنوادخ  ار  وت  كزان  ياه  تسد  مناد  یم  بوخ  مناد ، یم 
.دروآ درد  هب  ار  نیمز  یگنس  ياه  بلق  مامت  ناش ، ینیگنس  هک  ردق ، نآ  راذگب ؛ مه  يور  راد و  رب  هناد ، هناد 

یهانپ یب  نارتوبک  رگ  شزاون  شمرگ ، كاخ  تسوت و  تریغ  هاگ  هیکت  زونه  تنیمزرـس ، هدروخ  كرت  ياه  هناـش  نکن ، شومارف 
.دنا هداهن  شنیلاب  رب  رس  هناموصعم ، هک  تسا 

چوک نیا  هلـصاف  دنرظتنم  اه  هلچلچ  هک  دننک  سویأم  ار  وت  نامـسآ ، زارف  رب  هایـس  ناغالک  موش  ياهزاوآ  ادابم  دنلبرـس ! روبـص  يا 
.دندرگزاب نطو  شوغآ  هب  دننک و  یط  ار  ینالوط 
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ییوگوم ماهلا  !/ دنلب تمان 

! یگدازآ يدازآ و  نیمزرس  يا  دنلب ، تمان 

! يا هدناجنگ  شیوخ  رد  ار  قشع  ِناوخ  تفه  هک  تداهش ، خرس  نیمزرس  يا  دنلب ، تمان 

! هتخوس ناراز  مدنگ  نوتیز و  نیمزرس  يا  دنلب ، تمان 

! نیملسم لوا  هلبق  يا  دنلب ، تمان 

.تسا یندید  هوکِشب و  وت ، هتخوس  ياهارس  هناریو  رد  يزارفرس ، تزع و  هک  دنلب ! تمان 

.دننایشآ یب  نارتوبک ، هک  اج  نآ  اه ! هناریو  نیمزرس  يا  دنلب ، تمان 

! دنراگزور نیا  راثیا  ربص و  هوسا  هک  یناردام  هتسشن ؛ گوس  رد  هدیدغاد و  ناردام  نیمزرس  يا  دنلب ، تمان 

تمان هتخوس ! ياه  هنیس  یمخز و  هراپ و  دص  ياه  بلق  نیمزرس  يا  شوماخ ، ناسورع  ون  نیمزرـس  يا  اهدرد ، هرازه  نیمزرـس  يا 
زگره تا ، يرتخاب  بورغ  یخرـس  هک  ینیمزرـس  يا  مشخ ؛ رهم و  روش ، درد و  کشا ، نوخ و  هسامح ، قشع و  هاگداعیم  يا  دـنلب ،

! درادن رطاخ  هب  ار  هنارتیدم  ییایور  شمارآ 

! نتسیز هدازآ  نیمزرس  يا  یصقالادجسم ، يا  سدق ، يا  دنلب ، تمان 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  !«/ يدنبب ار  تیاه  مشچ  ادابم  »

! دنک یم  دولآ  هم  ار  اه  گنس  خرس  نامسآ  وت ، نامشچ  کشا  هک  ییابیز ، علطم  هچ 

ییاشگ یم  ناهج  هب  مشچ  دنوش ، یم  هتسب  اه  مشچ  طقف  هک  یناکم  رد  یپایپ و  ياه  تفر  رد  ناقفخ ، رد  وت  هک  ییابیز ، علطم  هچ 
! ییآ یم  و 

! مزیرب کشا  تندمآ  رب  تا و  یکدوک  رد  منیبب ، گرزب  ار  وت  نم  هک  ییابیز ، علطم  هچ 

! نیطسلف ینامسآ  كدوک  يا  ینام ، یم  ار  دیشروخ  ردق  هچ  یگرزب ! ردق  هچ 
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هک ار  اه  گنس  هاگن  تبرغ  راپسب ، رطاخ  هب  .دوش  یم  ناهنپ  ردام  هاگن  نامک  نیگنر  رد  دلوت ، ودب  زا  هک  ینام  یم  ار  يا  هراتـس  وت 
.دیوگ یم  کیربت  ار  تدلوت  ردام ، هب 

! تسا ینامسآ  زبس و  تهاگن  مشیربا  ردق  هچ 

.گنس دایرف  رد  يوش ، یم  دلوتم  قشع  هغدغد  رد  وت  ینیطسلف ! كدوک  يا 

ياه گنس  سونأم  نیلوا  تسا و  ییایرد  نشور  سوناف  نیرخآ  بش ، یناملظ  ياهزادنا  تسد  رد  تهاگن ، ینیطـسلف ! كدوک  يا 
.تسا هدش  نآ  راوتسا  نوتس  هک  تسوت  مکحم  ناوزاب  تریغ  زا  دتفا ، یمن  نیمز  هب  رگا  نیطسلف  نامسآ  ناوج ! يا  .هراوآ 

گنر تفه  تا  هنیـس  رد  هدنام  رورغ  يرآ ! .تساه  نوتیز  هاگن  نامـسآ  رد  دیـشروخ ، عولط  نوچ  ترویغ ، هنیـس  رد  هدـنام  رورغ 
.وت تارطاخ  هم  رد  هتفخ  ياوه  رد  دوش  یم  دلوتم  هک  دنام  یم  ار  یگنشق 

ینک و یم  عولط  نیطسلف  نامسآ  تمس  نیمادک  زا  .دنأوت  نارهاوخ  نیشتآ  ياه  مخز  مهرم  تا ، هنیس  هنوگ  سونایقا  ياه  همـشچ 
؟ ار نیطسلف  ینز  یم  دایرف  يوش و  یم  مهرم  ار  اه  نوتیز  تاحارج 

! نیطسلف يا  هداتسیا ، شاب و  تماق  تسار  تناکدوک  هنامولظم  ِهاگن  بورغ  رد  دنباتش ؛ یم  تا  يرای  هب  اه  گنس  »

.هتخیسگ راسفا  بیجنان و  ییاه  بسا  مس  ریز  نوخ ، رابغ و  رد  يا  هتفخ  هک  نامز  ره  رد  دنباتش ؛ یم  تا  يرای  هب  اه  گنس 

.درب یم  تراسا  هب  ار  وت  یطحق  تبرغ و  هک  نامز  نآ  نامیتی ! سنوم  سینا و  يا  دنباتش ، یم  تا  يرای  هب  اه  گنس  يرآ !

ار نامسآ  لد  ینشور ، مشچ  اب  ینک و  یم  تشهب  ینازرا  تسا ، یناوج  كاپ  نینس  رد  هک  ار  تموصعم  هاگن  ینیطـسلف ! نابرهم  يا 
ار ربا  تمارک  يوب  تناتسد  .يزاس  یم  نشور  تموصعم  كاپ و  هاگن  هب 

نرتسن تسم  زیوالد  يوب  هب  هتشغآ  تناتـسد  يرآ ! .هوک  یگداتـسیا  يوب  تخرد و  تماقتـسا  يوب  ناراب ، شـشخب  يوب  دنهد ؛ یم 
.يدنبب ار  تیاه  مشچ  ادابم  .تساه  نوتیز  هنیس  رد  هتفکش  ياه 

يدنمدرد مدرم  لثم  هچ  رگا 

يدنخن ات  يراهب  دیور  یمن 

تسایرد سوناف  نیرخآ  تهاگن 

.يدنبب ار  تیاه  مشچ  ادابم 

30 ص :

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناطیش مجر 

! هتسب هنیپ  ياه  تسد  تّوق ، ادخ 

! یصقالادجسم یتوکلم  هوکش  توق ، ادخ 

! گنس نوتیز و  رهش  يا  توق ، ادخ 

! نشور هشیمه  ناشفشتآ  يا  سدق ، يا  توق ، ادخ 

لاصو ات  دسر و  یم  ماشم  هب  رود  نادنچ  هن  هلصاف  زا  فسوی  نهاریپ  رطع  هک  دینک  ربخ  ار  بوقعی  - 

.تسا هار  رد  هک  یفسوی  یتوکلم  مودق  نُمی  هب  دنک ؛ نارابلگ  ار  نیطسلف  ِناعنک  هک  دینک  ربخ  ار  وا  تسین ؛ یهار 

نیلوا اب  باتفآ و  هعیلط  نیلوا  اب  تسا ، هدینت  ییانـشور  ِياه  کلپ  رب  هک  نرق  هتیرفِع  یهایـس و  توبکنع  ِنازرل  تسـس و  ياهرات  - 
حیبذ هداتسرف ، نیرت  ییادف  رهش  رد  هّللا ، لیلخ  خیرات ، نکش  تب  رهش  رد  مه  نآ  تسانف ؛ هب  موکحم  ییانشور ، روآ  مایپ  ششخرد 

.هّللا

! گنس رب  مالس  - 

! نوتیز روانت  تخرد  رب  مالس 

! دنا هدش  كربتم  ناشخرس  نوخ  هب  یهانگ ، یب  مرج  هب  هک  ییاه  « ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَأب   » رب مالس 

نینط ناهج  مامت  هب  یـصقالادجسم  ياه  هنذأم  زا  يدازآ ، ناذا  هراـبود  هک  ییادرف  رب  مالـس  قشع ! تقیرط  ِناـتماق  تسار  رب  مـالس 
.دش دهاوخ  زادنا 

.تسا ناطیش  مجر  هاگ  ياج  تسانم ، اج  نیا  هچوک  هچوک 

ینک و یم  گنس  زا  رپ  ار  تتـسد  .تسا  یندید  شا  هبقع  هرمج  یمر  دننیچ ، یم  گنـس  دیما ، نامـسآ  زا  هک  یکچوک  ياه  تسد 
 ... . دعب

« ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  : »

«. هّللا یلا  هبرق   » ّتین هب  لوا  گنس 

.دنا هدنام  راوتسا  نانچ  مه  هک  یناتخرد  مخز  مخز  تین  هب  مود  گنس 
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هدیپت نوخ  هب  ناکدوک  هک  یناردام  زوس  ناج  ياه  هلان  تین  هب  يدعب  .یصقالادجسم  هتسشن  نوخ  رد  نامسآ  تین  هب  يدعب  گنس 
هب بجو  تمرح  هب  دنز ؛ یم  هسوب  اه  گنـس  رب  هک  یناوج  ریپ و  هدروخ  كرت  ياه  تسد  تین  هب  دـنراشف ؛ یم  شوغآ  رد  ار  دوخ 

 ... . سدقملا و تیب  محللا ، تیب  نیمز  بجو 

 ... ِهَّللِاب ُذوُعَأ   » هرابود ینک و  یم  رپ  ترفن  هنیک و  ياه  گنس  زا  ار  تناتسد  هک  درذگ  یمن  یتعاس 

.سدق یمخز  ياه  لاب  تین  هب  لوا  گنس 

 ... . مود گنس 

ییوگوم ماهلا  «/ دیسر دهاوخ  يزور  »

! نیمزرس نیرتاهنت  يا  هنابیرغ ، هچ  تیاه  بش  درذگ و  یم  توکس  رپ  هچ  تیاهزور 

يدبا چوک  زا  گنر ، نوخ  ياه  كاخ  زا  یهانپ ، یب  زا  هتسخ  تسا ؛ هتسشن  یگتـسخ  رابغ  تیاه  هناش  رب  تساه  لاس  هک  مناد  یم 
زا اـه ، هدـنرپ  زاورپ  رپ  تساـه  لاـس  هک  مناد  یم  .تیموـلظم  زا  گـنج و  زا  مغ ، درد  رپ  ياوـن  زا  ندـنام ، هراتـس  یب  زا  اـه ، هناورپ 

.تسین راشرس  هچنغ  دنخبل  اب  تیاه  هچوک  دسر و  یمن  شوگ  هب  تنامسآ 

ندـید وت ، يارب  تسا  تخـس  ردـق  هچ  دـنک و  یم  ییاهنت  هودـنا  زا  رپ  ار  تلد  تناکدوک ، هیرگ  يادـص  تساه  لاـس  هک  مناد  یم 
.دننک یم  عییشت  ار  قشع  کشا ، اب  زور  ره  هک  یبیرغ  ياه  هاگن  دنود و  یم  تیاه  هناریو  رد  هنهرب  هک  یکچوک  ياهاپ 

ماـمت اورپ ، یب  داـب ، هک  مناد  یم  .تسا  هدرپـس  یـشومارف  هب  ار  خرـس  لـگ  ندـییور  ياـمرگ  تا ، هتـسکش  لد  نیمز  هـک  مـناد  یم 
رپ ياـه  هبارخ  ناـیم  رد  ناـنچ  مه  یکچوـک  سیخ  نامـشچ  دوـبر و  تا  هتـسشن  بورغ  هب  ِنامـسآ  زا  ار  تا  یبآ  ياـه  كداـبداب 

.دیرگ یم  یکسورع  هتسکش  ناتسد  لابند  هب  تتوکس ،

وت اب  نامـسآ ، نارتوبک  همه  يزور ، دیاش  ات  ینک  یم  همزمز  هتـسکش  بلق  اب  ار  یهانپ  یب  ِبیرغ  گنهآ  تساه ، لاس  هک  مناد  یم 
.دنوش اوآ  مه 

.تسا انشآان  وت  يارب  هفوکش ، دیپس  معط  نان و  شوخ  رطع  اه ، هدنرپ  زاورپ  يادص  يداش ، جوم  هک  تساه  لاس 
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لد يوش ؛ یم  گنت  لد  ردـق  هچ  دـسر ، یم  تشوگ  هب  اهرداچ  تولخ  نایم  زا  بش ، ره  تهودـنا ، ییـالال  يادـص  یتقو  مناد  یم 
یم شمارآ  رد  قرغ  ار  وت  ناـنآ ، كاـپ  سفن  ياـمرگ  دـنتفر و  یم  باوخ  هب  وت  مرگ  شوغآ  رد  يزور  هک  یناـکدوک  همه  گـنت 
هاگ هانپ  هک  یتوارط  رپ  ناتخرد  همه  گنت  لد  دـندرک ، یم  دـیما  زا  راشرـس  ار  تنامـسآ  ِیبآ  هک  ییاهزاورپ  همه  گـنت  لد  درک ،

ّسح زا  رپ  ار  تلد  هک  ییاه  هدنخ  جوم  جوم  دنتفکش و  تیاه  هناخ  رد  هک  ییاه  هچنغ  همه  گنت  لد  دندوب ، تراید  قشاع  ناغرم 
تـسود گنهآ  هک  ییاه  هناوج  همه  دندرک و  یم  اوجن  ار  یگدنز  ِنیریـش  هصق  هک  یناردام  همه  گنت  لد  درک ، یم  ندوب  شوخ 

لد دندیشخرد و  یم  هراتس  هراتس  هک  ییاه  بش  همه  دندوب و  قوش  روش و  قرغ  هک  ییاهزور  همه  گنت  لد  دنتخاون ، یم  نتـشاد 
.تنیمزرس رود  ياهزور  نآ  گنت 

دنروآ و یم  ناغمرا  هب  تیارب  ار  یگدـنز  هفوکـش  هفوکـش  اه ، كدـصاق  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  قشع ! نوخ و  نیمزرـس  يا  اّما 
زاب .دنراپـسب  یـشومارف  هب  وت  رانک  رد  ار  چوک  یخلت  اـت  تشگ ، دـنهاوخ  زاـب  ترهم  رپ  شوغآ  هب  ترجاـهم  ياـه  هدـنرپ  هراـبود ،

تیاه هچوک  رد  ار  اه  هناورپ  هک  يزور  دش ، دهاوخ  یبآ  ياه  كدابداب  هقردب  تناکدوک ، روشرپ  هاگن  هک  يزور  تشگ ؛ دنهاوخ 
هدـیتفت نوخ  هب  ِكاخ  مامت  هک  يزور  دـش ، دـهاوخ  مگ  تنادـنزرف  هدـنخ  يادـص  يال  هبـال  رد  گـنج ، درـس  مغ  دـید و  یهاوخ 

اب نارتوبک ، همه  درشف و  دنهاوخ  یمرگ  هب  ار  بش  ناتسد  هراتس ، نارازه  هک  يزور  دوش ، یم  نتفکش  شوخ  رطع  زا  زیربل  تراید ،
.دش دنهاوخ  هارمه  وت  همغن 

؛ درک دهاوخن  یگنت  لد  قرغ  ار  وت  هرجنپ ، تشپ  زا  هاگنابش ، هنانابرهم  ییالال  هک  دیسر  دهاوخ  يزور 

.تفر یهاوخ  تنابرهم  ياه  هدنرپ  لابقتسا  هب  دیما ، زا  راشرس  اّما  هتسخ  هک  يزور 

لد ییاهنت و  هایـس  ياهزور  مامت  درک و  دهاوخ  یگدنز  سیخ  ار  وت  قشع ، ناراب  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  نیمزرـس ! نیرتاهنت  يا 
دهاوخ عولط  تنامسآ  رد  دیشروخ ، خرس  بیس  درک و  دنهاوخ  بورغ  یگنت ،

.درک

.دیسر یهاوخ  يزور 
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شیورد دومحم  / شنکاو

(1) شنکاو

بوبحم هاگداز 

نم نورد  ياهریجنز 

دنارورپ یم  ار  ناسنا  رهم  باقع و  مشخ 

تسوپ ریز  رد  هک  متسناد  یمن 

ام تسوپ 

تساخ دناوت  اه  نافوت 

تسویپ مه  هب  دناوت  اهرابیوج  و 

دندنکفا کیرات  ینادنز  هب  ارم 

دش نازورف  رون  ياه  لعشم  زا  ملد 

دنتشون اهراوید  هب  ار  ما  هرامش 

دش لدب  زبس  ياهراز  نمچ  هب  اهراوید 

دندیشک ار  میخژد  تروص 

رون ياهراون 

.دودز دوز  ار  هرهچ 

مدنک اهراوید  يور  هب  میاه  نادند  اب  ار  تا  هشقن 

متشون ار  رذگدوز  بش  دورس  و 

مدنکفا یکیرات  هب  ار  تسکش 

رون وترپ  هب  ار  میاه  تسد  و 
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مدرب ورف 

دندرکن حتف  ار  يزیچ  اهنآ 

ص:34

.43 صص 41 -  زابهاط ، سوریس  همجرت  نشیوآ ، ياه  هپت  - - 1
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ار زیچ  چیه 

دنتخیگنارب ار  اه  هزرل  نیمز  اهنت 

دننیب یم  ار  اه  یناشیپ  شبات  اهنت 

دنونش یم  ار  اهریجنز  يادص  و 

دوخ جنر  بیلص  رب  نم  هاگره 

مریمب

مدیهش

.مزرابم

يراّوه حلاص  / میناراپسهر ام 

(1) میناراپسهر ام 

دمآ زاب  بش  یپ  زا  بش 

: تفگ ییانشور 

دیرون یب  نم  نوچ  مناد  یم 

زبس ياه  هراتس  اما 

دنهج یم  نم  بلق  رد  ناشرتچ  زا 

: دنتفگ اه  بآ 

دیبآ یب  ام  نوچ  میناد  یم 

ار ناتسمز  اّما  ام 

میراد ور  شیپ 

: تفگ نادیهش  نوخ  و 
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تسا رود  هچ  رگا  لیجنا 
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میناراپسهر ام 

! توریب يا  هآ !

تسا هتسب  تناوسیگ  هب  انح  نارابمب  دود  هک  ینز  يا 

زونه تیابیز  نامشچ  اب  و 

ایرد ياه  هزاورد  رب 

یشون یم  هودنا  خلت  هوهق 

یناوخ یم  زاوآ  ییاهنت  هب 

ینار یم  نوخ  يایرد  رب  و 

لاب رسارس  کشجنگ  يا 

دننک یم  تمسق  اه  هلولگ  ار  تنوخ  هک 

ار تبلق  شپت  زونه  و 

یشخب یم  نازرابم  گنفت  هب 

داتفا یم  هک  يرتوبک  ره 

: تشون یم  قشع  حول  رب 

دندش رو  هلعش  نادادماب  یتقو 

دیسر رد  حتف  ماگنه  و 

دیوش دراو  گنج  هصرع  هب  جوف  جوف 

میتفر کی  هب  کی  ام  هک 

نوخ غارچ  و 

.دنام نشور  رخآ  هب  ات 
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مایا رذگ  رد 

ینرق سیوا  تداهش 

هراشا

هبنشود

تشهب 1382 يدرا   1

رفص 1424  18

Apr. 21  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / نیفص ياهزور  درمریپ 

.مُگ ناگراتس  هوبنا  نایم  ینامشچ  ّمنرت و  زا  هدنکآ  ینابل  اب  دوب ؛ هدمآ  سیوا 

.ناراب یگدرتسگ  هب  یمالس  دنک ؛ مالس  ار  ربمایپ  ياه  یگنت  لد  ات  دوب ، هدمآ  سیوا 

.ینابایب ياه  هودنا  زا  راشرس  ینابرهم و  زا  زیربل  دوب ؛ هدمآ  سیوا 

.دنداتسیا هناقشاع  شناهد  رد  اه  هژاو  درک و  مالس 

زا ار  ناشدوپ  رات و  تسکش و  مه  رد  تخیر و  ورف  ار  اه  تب  هک  یتمظع  ربارب  رد  هناقشاع  تاملک  سنج  زا  یلُگ  هتسد  اب  دز ؛ وناز 
.تسسگ مه 
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هب دوب ، یلاخ  تسیرگ ، ار  اه  هنییآ  دوب ، یلاـخ  هناـخ  تسیرگن ؛ ار  هناـخ  .دُرم  یم  دـش ، یم  دـّلوتم  وا  رد  هک  یگرزب  يوزرآ  يارب 
هب درک  هاگن  شیوخ  رمع  مامت  اب  .دوب  هداتفین  اج  شیاه  مشچ  زا  يا  هراتس  چیه  درمُـش ؛ ار  شیوخ  ياه  مشچ  درک و  هاگن  نامـسآ 
قه قه  زا  یناهگان  رد  .تسا  هدش  لدب  ینالوط  راظتنا  کی  هب  دـیمهف  هک  دوب  ینالوط  هاگن  کی  راظتنا  رد  .شبوشآ  رپ  ياه  هظحل 
رد ار ، شیوخ  لالز  همزمز  دیـشک و  یم  رهـش  راوید  رد و  رب  ار  شیوخ  سیخ  ياه  هیاـس  تخادـنا ، كاـخ  هب  ار  شیوخ  ناراـب ، و 

.شیاه مشچ  يدوگ  ات  اه ، نیچ  هطقن  نیرترود  ات  مارآ ، مارآ  تفر ، یم  درک و  یم  هدنکارپ  میسن 

یباتهم ییاه  ضغب  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریگارف  ياـه  مشچ  دوب و  هتـشادرب  ار  هناـخ  سیوا ، يوب  دـمآ ، هک  ربماـیپ 
ِلبَق ْنِم  َنَمْحَّرلا  َسْفَن  ُدِجََأل  ِّینِإ   » همغن تفر و  یم  میـسن  اب  اه ، هژاو  زا  رتولج  َنَرَْقلا » ْسیَوُأ  ای  َْکَیلِإ  اقوْشَاو   » همزمز دـش و  هتفکش 

رب داتسرف  مالس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دُرب و  یم  شیوخ  اب  شیاه  هناقـشاع  ات  رود ، ياه  تسد  رود  ات  ار  ربمایپ  ِنَمَْیلا »
.ینرق سیوا 

.دنامن اهنت  یلع  ات  ینامب ، یتسیاب و  تسیاب  یم  هک  وت  رب  مالس 

! نیفص ياهزور  درمریپ  يا  دوش ، هتسکش  تریشمش  هتسد  رگا  یتح  ریشمش ، ینزب ، ریشمش  ینامب و 

.تسوت راثیا  نامیا و  هدرشف  مه  هب  فوفص  رظتنم  نیفص ، هک  وت ! رب  مالس 

هب ار  قشع  يایفارغج  هک  وت  هب  ِینارَی .» ِیب َو ال  ُنِمُْؤی   » هدنروآ هب  يدروآ  نامیا  هتـسب ، مشچ  هک  وت  هب  تبیرغ ! قایتشا  وت و  رب  مالس 
، ینابرهم رون و  یمدق  دنچ  ات  هک  وت  رب  مالس  .يدرک  تبث  شیوخ  مان 

رد اه ، بورغ  تیانیبان ، ردام  ات  یتشاذـگن ، هار  هب  ار  تردام  ِرظتنم  ياه  هاگن  غیرد و  یب  ياه  مشچ  يدومن و  اهر  ار  تیاـه  تسد 
.تردام ییارحص  ياه  هروش  لد  ات  يداتفا  هار  هب  دنامن و  اهنت  اه  سوناف  لحاس 

.ربیخ دحأ و  ردب و  زا  هدنام  اج  ياه  مخز  هب  یناسرب  ار  تدوخ  دنامن و  اهنت  نیفص  ات  ینامب ! دیاب  وت 

ات دوش ، یم  وت  راظتنا  مشچ  نیفـص ، هک  نامز  نآ  يریمب ، دـیاب  .دوش  یم  راگدـنام  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  نآ  یناـمب ! دـیاب  وت 
.دراذگب زامن  وت  هتشک  رب  یلع 

هب ار  یتشلپ  يروآرد و  زاورپ  هب  ار  شیوخ  نوخ  ياه  خرـس  هنیـس  همـشچ ، همـشچ  اـه و  غیت  هبل  رب  یتسیاـب  اـبیز  یناـمب و  دـیاب  وت 
.دروخ لد  نوخ  اه ، لاس  نآ  يوجتسج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يوش  ینامه  ات  ییامن ، باترپ  یهایس  هاگترپ 
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يوسوم رغصا  یلعدیس  / انشآ رای  رطع 

دینش ابص  داب  هک ز  ره  وت ، شوخ  يوب 

دینش انشآ  نخس  انشآ ، ِرای  زا 

هار رد  تداهـش  دوب ؛ زیربل  تداهـش »  » رطع زا  نادـیم  هتخیر و  مه  هب  ار  نیفـص »  » شمارآ گنج ، ویرغ  دوبن ؛ توکـس  لاـجم  رگید 
.مالسلا هیلع  یلع  قشع  هب  دنب  ياپ  نادرم  تشهب  ناکاپ ، تشهب  دوب ؛ تشهب »  » هاگرذگ هک  ینادیم  رد  تیالو و  راوج  رد  ادخ ،

هرابرد ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يدرم  دوشگ ؛ یم  شوغآ  تداهـش  تمـس  هب  مامت  قایتشا  اب  هک  نایتشهب  زا  يدرم  و  ... 
ردق هچ  دزو ؛ یم  نَرَق  ِتمـس  زا  تشهب  ياهرطع   ) (1)« ِنَرَقلا َْسیَُوا  ای  َکیِلا  ِنَرَقِلا و  لَِـبق  نِم  ِهَّنَجلا  ُحـِئاوَر  ُحُوفَی  : » دومرف یم  شا 

( ینرق سیوا  يا  وت ، ندید  هب  مقاتشم 

هنییآ شزامن ، .نایکالفا  هب  هتـسویپ  نایکاخ و  ِلیخ  زا  هدـش  ادـج  ّقلعت ، زا  هدـش  اهر  دوب ؛ نمحّرلا » سفن  نیعباتلا و  ریخ   » هک يدرم 
یناملـسم قیدـص و  ینموم  ّصاـخ ، يا  هعیـش  وا  زا  هک  یتـفرعم  دوـب ؛ تفرعم  تیاـهن  شداـهج ، شنیب و  تقادـص  شرهِم ، قارـشا ،

.دوب هتخاس  نامیااب 

یم ناشن  ار  نامیا  تقادص  شزبس ، هاگن  تشاد و  یم  او  نیـسحت  هب  ار  ناینامـسآ  هک  نیمز ، یلاها  اهنت  هن  شا  ینالوط  ياه  هدجس 
، شنافرع ناتسلگ  درک و  یم  بذج  ار  قشاع  ناگناورپ  شیاه ، سفن  رطع  .داد 

نامسآ هنیس  شا ، هناخ  دوهش و  شباوخ  قشع ، شیاذغ  .داد  یم  شرورپ  ار  تقیقح  ینادواج  ياه  هولج 

.دوب

شرد كاخ  زک  هناخ ، نیا  داب  رومعم  دبا  ات 

نمی داب  دزو  یم  نامحر ، يوب  اب  سفن ، ره 

« دهز  » هنومن نیرتراگدنام  مالسا ، ناهج  رد  شردق  نارگ  دوجو  تمایق و  زور  رد  تعافـش »  » نیتملا لبح  شـسدقم ، گرتس و  مان 
.تسا
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، شا هّیکز  سفن  تّزع  .دوب  هّللاراـصنا  زا  تداهـش ، رد  فراـع و  يا  هعیـش  نمؤم و  یناملـسم  یگدـنز ، رد  هر ،) ) نرق سیوا  باـنج 
رد دـندوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شناراگزومآ ، هک  دوب  یبتکم  درگاش  وا  .دوب  شنامیا  قادـصم 

تبث تداهش  رتفد  رد  نیفص ، يادهـش  رگید  و  هر ) ) رـسای رامع  بانج  رانک  رد  شگرتس  مان  ات  دیگنج  هنازارفارـس  نیـسپاو ، ِناحتما 
.ددرگ

نیرتابیز دـندوب و  اه  شیاین  نیرت  هناگی  هک  شا ، هناقـشاع  ياهزامن  رب  دورد  شلالز ، یبآ و  ناور  رب  دورد  شـسدقم ، مان  رب  دورد 
ملـسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  ياضر  مه  دوب و  نآ  رد  ادـخ  ياـضر  مه  هک  شتداهـش ؛ اوقت و  یگدـنز ، رب  دورد  .قشع  هناـشن 

! داب ازج  زور  رد  نامریگتسد  شتعافش ، یهلا و  تمحر  نیرق  شحور  مالسلا ؛ هیلع  یصو 
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يدعس لجا  خیش  تشاد  گرزب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هناقشاع ياه  هسلخ 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هناقشاع ياه  هسلخ 

«. شلاثم یب  عضو  زاریش و  اشوخ  : » مه زاب  ... 

زبس ياهزان  زا  ولمم  اه و  سگرن  هنارامخ  زا  زیربل  جـنران ، ياه  هفوکـش  زا  راشرـس  نمـسای ، رطع  زا  هدـنکآ  لاس ، لصف  نیرتهب  رد 
يادخ تنم  «. » تابّیط  » هناراهب لصف  لزغ و  لصف  ناتسوب ،» ناتسلگ و   » لصف لگ ، لصف  لّزغت ، لصف  مه  زاب  اهداشمـش ...  اهورس و 

رنه تسد  دوبن  رگا  .زاب  رکـش ، هب  ینابز  دش و  یمن  هدوشگ  رنه  تمـس  هب  یتسد  شیارآ ، ملاع  ملق  دوبن  رگا  هک  ّلج »... » ّزع و   » ار
.قشاع اشامت ، هب  یهاگن  دش و  یمن  هدودز  راگنز  زا  یلد  شیامن ،

یقبط لگ  تدیآ ز  راک  هچ  هب 

یقرو ربب  نم  ناتسلگ  زا 

مشچ ات  هشیمه  .تخیوآ  اشامت  هدرپ  رب  ار  ناتسوب » ناتسلگ و   » ییوگ تخیمآ ، یم  مه  رد  ار  یشاقن  رعش و  هک  زور  نآ  لزا ، شاّقن 
: هک دوش ، یم  زاب  لّزغت  هب  نابز  میزود ، یم  راهب  هفیحص  رب 

میوگب وت  اب  لد  مغ  ییایب ، هک  مدوب  هتفگ 

! ییایب وت  نوچ  دورب ، لد  زا  مغ  هک  میوگب  هچ 

مداد وت  هب  لد  ارچ  هک  مدننک  بیع  ناتسود 

؟ ییارچ بوخ  نینچ  هک  نتفگ ، وت  هب  لوا  دیاب 

سب مزرو و  یم  وت  قشع  عمط ، ماخ  نم  هن 

! تسه يرایسب  وت ، لیخ  رد  هتخوس  نم ، وچ  هک 
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مامت وت و  زا  راشرس  اه ، هنیآ  مامت  دنزاب و  وت  يالصم  تمـس  هب  اه  هرجنپ  مامت  دناوت ؛ اب  اه  هاگن  مامت  زورما  مانوکن ! درم  ایدعـس ،» »
ياه هسلخ  هب  تیاه  لزغ  عامـس  اب  ار  ینامـسآ  نارگاـینخ  رادرب و  گـنچ  دـنا ؛ هتـشگ  تیاـه  هناقـشاع  لّزغت  زا  هدـنکآ  اـهریوصت ،

! ربب هنافراع 

رد وهای »  » هنافراع روش  اـپرب و  نونج  ریجنز  نت ، رب  قشع  يـالوش  زیخرب و  ناـبوخ ! لـیخ  هقلح  رـس  يا  نیرت ، قشاـع  هشیمه  يا  هآ ،
رب هدیچیپ  ياه  هشفنب  ناصقرب ، ار ! ییادیش  ياهرات  هب  هدینت  ناوسیگ  ناصقرب ، .ناصقرب  راهب  زبس  هرتسگ  رب  ار  رظن  ِناوهآ  لیخ  رس ،

ینامسآ ياه  همشچ  شود  رب  هزوک  ناکرتخد  ناصقرب ، ار ! یناوج  ياوه  لاح و  رد  هدرـسفا  ياه  لبنـس  ناصقرب ، ار ! ییاهنت  تبرغ 
مـشچ رد  کشا ، هک  هنوگ  نآ  دصقر ! یم  اهراشبآ  عافترا  رد  بآ  هک  هنوگ  نآ  دـصقر ، یم  اهدنمـس  لای  رد  داب  هک  هنوگ  نآ  ار ؛

یبآ ات  زاریش  زا  كرویوین و  ات  سیراپ  زا  سلُدنا ، ات  تانموس  زا  قشمد ، ات  دنقرمـس  زا  دصقر ! یم  اشامت ، هنیـس  رد  قشع ، هناوهآ و 
: دناوخب قشع  تمس  هب  ار  اه  قفا  هاگن  هناقشاع ، روش  راب ، رگید  هک  ییاج  ات  نامسآ ؛ رهش  نیرت 

دوُمن ملامج  قح  ات  هک  شقح  هب 

دوُمن ملایخ  مدید ، هچ  ره  رگد 

دناوخ شیوخ  ِسک  مرای ، هک  هگ  نآ  زا 

دنامن ییانشآ  مسک ، اب  رگد 

سوماق ات  ییاهنت ، يابفلا  زا  ناتسوب ؛ ات  ناتسلگ  زا  يونثم و  ات  لزغ  زا  یگناورپ ، ات  هلعـش  زا  هناقـشاع ، لاصو  ات  هنافراع ، كولـس  زا 
یهلا رنه  ناگتفیش  ددرگ و  یم  ناهج  رود  تسد ، رد  تفرعم  سوناف  هک  تسا  يدعس »  » نیّرز ِکلک  نیا  قشع ،...  یبآ  ياه  لصف 

.دناوخ یم  قشع  هب  ار 

هسلخ  » رد راهب ، هک  دیـشک  یم  ریوصت  هب  لزغ »  » هدرپ رب  نانچ  ار  کشا  ِتقادص  ربا و  ِتغالب  ناراب ، ِتباجن  بآ ، ِتفارـش  يدعس ،
: تفر یم  ورف  هنافراع  رکس  رد  زییاپ ، و  هناقشاع » ياه 

ناراهب رد  ربا  نوچ  میرگب ، ات  راذگب 

نارای عادو  زور  دزیخ ، هلان  گنس  زک 

! دندش ییاهنت » يابفلا   » نیرتراگدنام شا  هناقشاع  ياه  هعومجم  دز و  هرگ  اه  هاگن  ناتسبات  هب  ار  اشامت  راهب  تبقاع ، ... 

! داب ناراب ، لزغ  شدای  قشع و  هماکچ  شمان 

تسیز مانوکن  هک  ره  تفای ، دیواج  تلود 

! ار مان  دنک ، هدنز  ریخ ، رکذ  شبقع  زک 
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يرهپس بارهس  تشذگرد 

يریخ یلع  «/ زاب یلجت  هب  ور  ياه  هرجنپ   » رعاش

«. تسا سفق  رد  يا  هژاو  نهذ ؛ زا  رتوبک  زاورپ  هب  مالک و  زاغآ  هب  دنگوس و  اشامت  هب  »

«. دیمهف یم  بوخ  هچ  ار  نیمز  بآ و  نحل  تشاد و  تبسن  زاب  ياه  قفا  مامت  اب  دوب و  زورما  یلاها  زا  دوب و  گرزب  »

.یقشاع ساسحا و  گنر  تشاد ؛ لزغت  معط  شسفن ، هک  تسا  يدرم  مالک  نیا 

.دیشاپ یم  اه  گنر  موب  رب  ار  شرعش  هک  يرعاش 

.درک یم  سح  دوخ  یمدق  کی  رد  ار  ادخ  هک  يرعاش 

.دنورب خرس  لگ  زار  ياشامت  هب  نآ  رد  تسد ، نیئاپ  تسد و  الاب  نامدرم  ات  درک  یمن  لگ  ار  بآ  هک  يرعاش 

.دیشاپ یم  رون  شتاملک ، يال  هبال  رد  تفر و  یم  شغارس  هب  هتسهآ  مرن و  باتفآ ، هک  بآ ، سنج  زا  يرعاش 

.دوب رت  قشع ، هثداح  زا  هک  تسناد  یم  یهاگن  هب  ندیسر  ار  زیچ  نیرتهب  دید و  یم  رگید  روج  ار  ایند  هتسش ، ییاه  مشچ  اب  هک  وا 
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نیمز نوناق  هب  هک  درک ، یگدنز  هنوگ  نآ  وا  .تسا  زاب  یّلجت  هب  ور  اه  هرجنپ  نآ ، رد  هک  يرهش  یلاها  زا  اهایرد ؛ تشپ  زا  يرعاش 
.دروخن رب 

هفسلف یب  بآ ، هک  يرعاش  .تشد  تعسو  هب  يا  هداّجس  اب  همـشچ ، شزامناج  دوب و  خرـس  لگ  کی  شا  هلبق  هک  ناملـسم ، يرعاش 
.دوب کیدزن  نیمز  زاغآ  هب  دروخ و  یم 

.تساهنت قشاع  هشیمه  و  قشاع ، دوب و  راچد  هک  وا 

.تفر تسب و  ار  شا  ییاهنت  نادمچ  اه ، هچوک  يرتسکاخ  ماحدزا  رد  بش  کی  هک  يرعاش 

؟ تفر اجک  بارهس » : - » هک وت ، یسرپ  هچ  تسود ، يا  »

! تفر ادخ » تقو  رس   » دش و يرهپس » ، » بارهس - 

درک رفس  تشد  نیزک  دوب ، رحس  رون  وا 

تفر ابص  داب  اب  هک  دوب  نمچ  حور  وا 

رهش نیا  هریت  قفا  رد  قلف ، هارمه 

تفر اضق ، تفگ و  رَدَق  هک  اج  نآ  هب  دیبات و 

لاب کبس  زیخ و  کبس  هناورپ ، وچ  هاگان ،

! تفر اوه  تفگ و  لگ  دز و  یخرچ  دش و  ادیپ 

« يرانق زاوآ  خن   » ترعش هماج  يا 

(1) «. تفر اون ، رون و  نمچ ، غاب و  زا  وت و  یتفر 

يداب تهزن  «/ رهپس زا  يرفاسم  »

هدروآ باتفآ  اب  تبحاصم  زا  ار  يرفاسم  .تسین و  یـسک  چیه  نآ  رد  هک  یبیرغ  ياه  كاخ  رود و  ياه  هار  زا  تسا ، هدـمآ  یقیاق 
هک قیاقش  زاوآ  هب  ات  دشورف  یم  ام  هب  گنر و  اب  دزاس  یم  یسفق  مه  یهاگ  هاگ  یـشاقن - ، شا  هشیپ  تسا و  ناشاک  لها  هک  تسا 

! دوش هزات  نام  ییاهنت  لد  تسا ، ینادنز  نآ  رد 

ورف ات  يرادیپس ، ياپ  دور  یم  ناور  بآ  نیا  دیاش  مینکن ، لگ  ار  بآ  هک  هدروآ  یمایپ  تسا و  هدمآ 
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بیـس زا  رپ  تسا ، یتاغوس  زا  رپ  شنادمچ  .دراد  اج  وا  ییاهنت  نهاریپ  هزادنا  هب  هک  تسا  ینادـمچ  شرفـسمه  یلد ! هودـنا  دـیوش 
! نرق ینامیس  حطس  زا  دنسرت  یم  هک  ینانآ  يارب  دیشروخ ، خرس 

ار یـسمش  هموظنم  همه  هبـش ، کی  یمازج ! ياـبیز  نز  يارب  درخب  يراوشوگ  اـت  هتخورف  هلحم  يراسمـس  هب  ار  شا  هزاـت  ياـهرعش 
هک دـیوگب  دـید ، ار  ادـخ  غاب ، شپت  رد  رگا  ات  هدرک  یتمه  دزیوایب ! ُلپ  يور  ياـپ  یب  كرتخد  ندرگ  رب  ار  شربکا  ّبُد  اـت  هدـیود 

.تسا بآ  یب  ناشضوح  اه  یهام 

، ناتـسچیه ياهراوید  تشپ  رد  هک  قشاع ، هرجنز  تفج  کی  يارب  تسا  هدرک  ینایـشآ  ار  نآ  دیاش  تسا ! هدـش  مگ  شیاه  شفک 
! تسا هدش  مگ  ناشیادص 

رپ هک  شا  ییاهنت  كزان  ینیچ  درادرب ، كرت  هک  ادابم  دیرادرب ، مدق  بآ ، يور  رب  هدش  اهر  گرب  لثم  دیور ، یم  رگا  شغارـس  هب 
! دنک یم  رَت  خرس  لگ  هاگن  منبش  رد  ار  شکشخ  نان  هک  هیاسمه  روک  درمریپ  يارب  تسا ، ناحیر  رینپ و  نان و  زا 

ییاهنت هبلک  رد  قشع ! هزادنا  هب  یشرپ  گرم و  تعسو  اب  دراد  يرپ  لاب و  هک  تسا  يدنیاشوخ  مسر  یگدنز  وا ، نامـشچ  هرجنپ  زا 
.دورب وت  نم و  دای  زا  تداع ، هچقاط  بل  هک  تسین  يزیچ  یگدنز  وا ،

هبور دـشن  هک  فیح  .دـیوگ  یم  نخـس  حبـص ، زا  هدـکهد  بش  تاذ  رد  هک  یگرم  دسانـش ؛ یم  ار  گرم  زبس ، هنوباب  يوب  لـثم  وا 
! دنک هرطق  هرطق  ار  ینابرهم  ناراب ، هویش  هب  دینشنب و  نارتوبک  حوضو  يور 

تفای و یلاخ  ياه  ضوح  ِیبآ  رد  ار  شخساپ  و  تساجک »؟ تسود  هناخ   » هک دریگب  یباوج  شا ، هنیرید  شسرپ  يارب  ات  دوب  هدمآ 
.تفر ادخ  تقو  رس  هب 

! میدنام اهنت  ردق  هچ  بیس  کی  ندروخ  يارب  دولآ ، هم  ياه  هرجنپ  یناشیرپ  نایم  رد  ام  هک  درکن  رکف  چیه  و 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / یشاقن رعش و  یب  راهب ؛

راهب هنوگچ  تسا ؛ هدروآ  دیدپ  اه  هلچلچ  هاگن  رد  مغ  زا  يا  هلاه  سردوز ، نازخ  اّما  دراد ، همادا  ناتـسبالگ  ات  بآ ، همزمز  يادص 
؟! راهب ِهاگن  رد  رعاش  کی  ای ، و  دریمب ! رعاش »  » کی ِهاگن  رد  دناوت  یم 

رد اهنت  یگدنز ، و  تسین » یقیاقـش   » رگید شیاه  هرانک  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ار  تیدـبا  تمـس  هب  يا  هداج  شا ، « یـشاقن  » نیرخآ
! دراد همادا  اه  هنیآ  يوس  نآ 
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رطع زا  هدـنکآ  شیاه  هچوک  نیبالُگ و  شیاه  غاب  هک  ناشاک ،»  » رد مه  نآ  راهب ، لصف  اّما  دوب ، هدرک  ّسح  ار  اـه  لـصف  ماـمت  وا ،
« تسود هناخ   » هب نتفر  يارب  سک  ره  دراد ! يرگید  گنر  تساه ، « رعش »

، بالگ ِکشا  زا  ات  درب ، یم  رـصمق »  » ياه هناخاقـس  هب  ار  شیوخ  رذن  دنک و  یم  لأفت  دصق  بل ، رب  یلزغ  تسد و  رد  یلگ  هتـسد 
دوخ یشاقن  نیرتدرـس  درک و  سح  دوجو  مامت  اب  ار  بارهـس »  » گوس هناروابان  راهب ، زورما  اّما  .دناسرب  لاصو  هناورپ  هب  ناج  عمش 

! تخیوآ اشامت  هایس  هدرپ  رب  ار 

نایم رد  بارهـس »  » یگدنز رگا  یّتح  دناد ؛ یمن  یگدنز  هناهب  ار  يراهب  چـیه  دسانـش و  یمن  ار  ییورادـشون »  » چـیه گرم ، راگنا 
! دشاب

وت نیز  دشِک  نادرگ  خرچ  رگا 

(1) وت نیلاب  تسا  تشخ  ماجنارس ،

ایرد هب  شهاگن ، ِشمارآ  لثم  دیـشک و  نوریب  هناـمز  بادرم  زا  ار  شلد  رفولین  داـیرف ، اـت  توکـس  زا  یـشاقن ، اـت  رعـش  زا  بارهس ،
، دورـس ار  یگدـنز  دوب ! هتفر  يرایـسب  دای  زا  هک  هنوگ  نآ  دورب ؛ شداـی  زا  تداـع » هچقاـط  بل  رب  یگدـنز   » تشاذـگن وا  .دیـشخب 

.درک شا  يراج  اه ، هنحص  مامت  رد  بآ ، لثم  و  درک ؛ یشاقن 

هشیر مدرم  نیب  رد  هک  یهاگن  .درب  یم  هرهب  یلاع  يدوهش  ّصاخ و  یقارـشا  زا  هک  یهاگن  تخورفن ؛ ار  شهاگن  هاگ  چیه  بارهس 
یم باریـس » ار  اهرتوبک  ماـمت  ریـس و  ار  اـه  شیورد  ماـمت  لـالز ، ار  اـه  بآ  ماـمت   » هک یهاـگن  .دوب  اـهنآ  هنییآ  باـتزاب  تشاد و 

! تساوخ

تفرگ یم  وضو  اه  منبش  ِمّسبت  اب  دوب ؛ هتخومآ  اه ، بآ  زا  ار  شتقادص  ناگدنرپ و  زا  ار  شیاوقت  اهرادیپس ، زا  ار  شنامیا  بارهس ،
! دناوخ یم  زامن  اه ، لگ  تماقدق  اب  و 

رتارف هشیدنا و  هدش  یشک  طخ  ياهزرم  زا  رتارف  دشاب ! هدش  مگ  شیاه  یشاقن  يوس  نآ  رد  هک  تسین  ناشاک  لها  بارهـس  زورما ،
.دوش یم  همزمز  هک  تسوا  ییاروها  ياهرعش  نیا  نامز ، هتسب  هاگن  زا 

.داب هدوتس  شیاین ، زبس  ياه  هظحل  رد  شدای  میور ، یم  شا  « ییاهنت كزان  ِینیچ  غارس  هب  ، » زبس يا  هیثرم  اب 

ناتسب رد  هزبس  هک  هگ  ره  هک  هو 

نم ِلد  يدش ، شوخ  هچ  يدیمد  هب 

راهب تقو  هب  ات  تسود ، يا  رذگب 

(2) نم لِگ  زا  هدیمد ، ینیب  هزبس 

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_46_2
http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

.بارهس ندش  هتشک  همانهاش ، یسودرف ، - - 1
.يدعس ناتسلگ  - - 2

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


 - ارعشلا کلم  راهب -  یقتدمحم  داتسا  تشذگرد 

يوسوم رغصا  یلعدیس  «/ راهب  » هجهل

يا هناخ  دوب ؛ هدش  رپ  راهب »  » رطع زا  مه  زاب  هناخ ، دناوخ و  یم  ارف  شیاین  هب  ار  دهشم »  » رهش سدق ، ییایربک  ناتسآ  ياه  هتسد  لگ 
.دوب هدرک  رپ  راهب ،»  » يانشآ رید  هجهل  زا  ار  شیاضف  رعش ، يوب  نامیا و  يوب  قشع ، يوب  هک 

یناگرهم ياون  يدرک ، ون  وچ 

ینابرهم زا  قلخ  شوه  يدربب ،

رتاسر شرعـش ، تماق  عافترا  هک  يا  هّطخ  نایلوم !» يوج  يوب   » اب هتخیمآ  ياه  لزغ  تسا ؛ اه  لزغ  زبس  هّطخ  ناسارخ ،»  » مه زاـب  ... 
.تسا نارفعز »  » ياه لگ  زا  رتارف  نآ ، هزاوآ  تمظع  و  رمشاک » ورس   » زا

« بدا  » ناتـسلگ هب  راهب ،»  » نوچ مه  ار ، زبس  ياه  هماچ  رابت  زا  يدرم  زیر ، هماکچ  ناهاگ  نازخ  زیر و  لزغ  نازییاـپ  رد  هک  يا  هّطخ 
.درپس

یتح ار  شا  يدنمرنه  هک  دوب  رنه  هب  هتسارآ  نانچ  بدا ، کلک  شیاه  تسد  رد  هک  دوب  يدرم  ارعـشلا ، -  کلم  راهب -  یقتدمحم 
.داد یم  ناشن  ترازو ،» تلاکو و   » رد

ملق نابز و  دوب و  هدز  دنویپ  هطورشم »  » بالقنا هب  ار  شا  هتفیش  ناج  یهاوخ ، يدازآ  یگدازآ و 

.دناوخ یم  ارف  يزیتس » متس   » هب ار  بالقنا  قشع و  ِناگتخوس  شدننامه ، یب 
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بدا هّلق  رب  دنوامد »  » نوچ زونه  شهوکشب ، گرتس و  مان  تشاد و  زیتس  رس  دنب » رد  ياپدیپس  ياهوید   » اب هشیمه  شا ، يراهب  تاذ 
.دشخرد یم  رنه  و 

.دوب قطنم  ِلامالام  شملق ، ِیسانش  خیرات  یقارشا و  شهاگن ، یسانش » کبس  »

؛ تشاد يرد »  » يانشآ رید  هجهل  »ش ، رثن  » یناسارخ و هوکش  شمظن » »

هاوخ نشور  هداب  دادماب ،

نز نیرز ، رغاس  زور ، مین 

زاس ار  لد  زغن ، دورس  هگ 

نز نییآ  ون  ِبوخ  ياون  هگ 

، شا یبالقنا  راثآ  و  هّللاایلوا ، يارب  شحیادـم  هک  هنوگ  نآ  دوب ؛ تباـجن  زا  هدـنکآ  شا ، یتاذ  بدا  درم و  ناوج  شهوکـشب ، تاذ 
! دابم ناراگزور  شومارف  شا  هتخیهرف  مان  هدازآ و  حور  .دوب  تفرعم  بدا و  زا  راشرس 
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ینیسح نیعبرا 

هراشا

هبنشراهچ

تشهب 1382 يدرا   3

رفص 1424  20

Apr. 23  . 2003

ینوطالقس میرم  / ینیشن هلچ  ماش  لهچ 

.دوش وت  رادید  قشاع  یلد  تسا ، یفاک 

.دنیشنب همزمز  هب  ناج ، شوگ  رد  وت  زا  یفرح  تسا ، یفاک 

.دیآ راتفرگ  وت  نابرهم  فلز  دنب  رد  یلد 

.دچیپب هفوک  ماش و  لفاغ  ياه  هچوک  رد  تخرس ، نوخ  زا  هزات  يربخ  تسا ، یفاک 

.دسانش یمن  ناوج  ریپ و  وت ، ترایز 

.تسین لیاق  توافت  ناملسم  یحیسم و  يارب  وت  ترایز 

.دمهف یمن  ینغ  هنهرب و 

.دیاشگ یم  شوغآ  ییالبرک  ریغ  ییالبرک و  يارب 

.تسا هدمآ  یفوک  هیطع 

.تسا هدمآ  رباج 

.دنا هدینش  طقف  وت ، يالبرک  زا 

.دنا هدوبن  البرک  رد 
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.دنا هدشن  باکرمه  وت  اب 

.دنا هدزن  ریشمش  وت  اب 

.دنا هدیشچ  ار  البرک  مخز  اّما  دنا ، هدشن  البرک  یمخز 

.دنا هدیود  تفرعم  اب  ار  لزنم  لهچ  هک  یقشاع  ياه  لد 

.دنا هتشگرب  ماش  لهچ  زا 

.دنرادیب زور  لهچ  زا 

.دنا هدییوب  ار  وت  هچیرد  لهچ  زا 

.دنا هدیدرون  رد  ار  نابیرغ  ماش  لهچ 

.دنا هدش  فکتعم  ار  تبرغ  زور  لهچ 

.دنا هدرک  ینیشن  هلچ  ار  زور  هنابش  لهچ 

ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنِإلا  َّنِإ 

؛ دنک هچ  دنامن  تفگش  رد  رگا  نیمز 

، راک نایز  هراومه  ناسنا  نیا  زا 

، تفص ناویح  ياهامن  ناسنا  نیا  زا 

؟ ناریو ناسنا  ملظ ، ناسنا  بیرف ، ناسنا  نیا  زا 

.ینیب یم  همه  زا  رترادیب  وت 

.ینک یم  سح  همه  زا  رت  نشور 

، تسا هدرک  مایق  تارف ،

.هداتسیا تا  يدنلبرس  ياتسار  رد  ماش ،

.دنتسشن یناریو  هب  اه ، فوب  ار  هفوک 
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.تسا هتخیرگ  تسمرس  ياهرصق  زا  یتخبشوخ 

.ینک یم  سمل  همه ، زا  رتابیز  وت 
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.دنا هدش  رو  هلعش  ناهج ، ياه  بآ 

.دنتسشن هویم  هب  روبص ، ناتخرد 

.تسا هدیچیپ  مه  رد  ار  یهایس  يانب  هثداح ، ياهداب 

.دنا هدش  نازیوآ  یلهاج  ياه  هناخ  ِرد  رس  زا  ثیبخ ، ياهرس 

.هتسشن نویش  هب  گنرین ، ِنادرم  هچراپ  کی  ياه  هلهله 

.دنا هتخاب  گنر  غورد ، تسد و  ورف  ياه  هچوک 

.تسا هدروآرب  رس  میتی ، ياه  هناخ  نزور  زا  راهب ،

؟ دنک هچ  دشابن  تفگش  رد  رگا  نیمز 

.مغ ِینیریش  همه  نیا  زا 

.سردوز يداش  يرایسب  همه  نیا  زا 

.وت نوخ  رولبت  زیر  کی  ناراب  همه  نیا  زا 

.دنا هدش  اه  ناتسروگ  شوپ  فک  رگید  هک  یلذر  ياه  مشچ  زا 

.دندمآ راتفرگ  مّوقز  یخلت  هب  هک  ینیریش  ياه  هدنخ  زا 

.دندش راوخ  هک  يرورپ  نارزیخ  ياه  تسد  زا 

.دنداد هفوکش  قشع ، زا  هک  یکرابم  ياهرس  زا 

.دندش ادخ  ِيادص  زا  راشرس  هک  يزیزع  ياه  هرجنح  زا 

.دندیسوپ ریوزت  بالجنم  رد  هک  ییاه  لد  تارهاظت  زا 

.دندیبوک مه  رد  ار  ناهاوخ  هدایز  ياه  خاک  هوکش  هک  يرگ  ناریو  ياه  لیس  زا 

ْمُْکتَلَتَق ًهّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو 

.درواین ماود  رتشیب  زور  لهچ  نیمز ،
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.دنتفرگ متس  نادناخ  ياه  مشچ  زا  ار  ینشور  اه ، نیرفن 

.دنتسکش ار  تواقش  نادرم  یگدنز  غارچ  اه ، نیرفن 
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.دندیبوک مه  رد  ار  زیاوج  ماقم و  ترهش و  يانب  اه ، نیرفن 

.دندرک هعطق  هعطق  ار  بیرف  تنوشخ و  ياه  هزینرس  اه ، نیرفن 

.دنتخیر هنسرگ  نیمز  رب  تمحر  ناراب  اه ، نیرفن 

.دندرک رو  هلعش  متس  ياه  هنیس  رد  ار  گرم  نافوت  اه ، نیرفن 

.تسا یمتح  ادخ  هدعو 

.تسا ناکم  نامز و  هریاد  زا  جراخ  ادخ ، هدارا 

.تسا یشتآ  ره  زا  رت  هدننازوس  ادخ ، نیرفن 

.تسا يریشمش  ره  زا  رت  هدنرب  ادخ ، نیرفن 

.تسا ینافوت  ره  زا  رت  هدننک  ناریو  ادخ ، نیرفن 

.تسا يدایرف  ره  زا  رت  هدنبوک  ادخ ، نیرفن 

.تسا هتسکش  ياه  لد  هتسیاش  قشع ،

.تسا هدیرب  ياهرس  راوازس  يدنلبرس ،

.تسا كرش  ياهانب  ِینازرا  یناریو ،

.تسا كرحتم  ياهرادرم  قح  گرم ،

.دناوت یم  دهاوخب ، رگا  ادخ  و 

.دوش یم  دنک ، هراشا  رگا  ادخ  و 

.دوش یم  نامه  دنک ، هدارا  رگا  ادخ  و 

.ما هدمآ  هدایپ  ار  زور  لهچ 

.متسشن هیرگ  هب  ار  زور  لهچ 

.مدش بارخ  ار  زور  لهچ 
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.مدناوخ هناقشاع  ار  زور  لهچ 

.متفرگ نیعبرا  ار  زور  لهچ 
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.مدش راوگوس  ار  زور  لهچ 

.هدنپت نوخ  قشاع ، نوخ  يا  مسرب ، وت  هب  ات 

يراج نوخ 

رولبتم نوخ 

ادخ نوخ 

! قشع نوخ 

يریخ یلع   .../ هتسکش و یلد  اب  ما  هدمآ 

.ما هدرکن  رپ  تیالاب ، دنلب  تماق  زا  ار  مهاگن  هک  تسا  زور  لهچ 

.تسا هدش  یکی  مزور  بش و  هک  تسا  زور  لهچ 

.دشک یم  هلعش  ملد  رد  زور  ره  ییاروشاع ، ياه  همیخ  شتآ  هک  تسا  زور  لهچ 

.نوخ یمشچ  مراد و  کشا  یمشچ  هک  تسا  زور  لهچ 

.دش كاخ  رد  نینوخ ، لاب و  هتسکش  ام  ردام  تسشن و  هناخ  رد  رب  شتآ  زور  کی 

.دندرک عییشت  نامسآ  ات  ار  ردپ  ناگتشرف ، تفاکش و  هبعک  قرف  زور  کی 

.دیشک شتآ  هب  ار  تشت  نامردارب ، رگج  ياه  هراپ  زور  کی 

.درک عولط  اه  هزین  زارف  زا  وت  دوجو  دیشروخ  يزور ، و 

.دننک یم  روبع  ملد  زرم  زا  اه  هظحل  نآ  همه  کنیا ،

!؟ هچ نامرارق  سپ  یتشاذگ ؟ میاهنت  یتفر و  هک  دش  هچ  ناج ! نیسح 

.ما هدیود  رس  ياپ  اب  البرک  ات  ار  قارف  زور  لهچ 

.دنک یم  يرارق  یب  وت  ياه  بل  شتآ  رد  زونه  هک  نیبب  ار  تارف  زیخرب و  ناج ! نیسح 

.میریگب ار  راد  ملع  هدش  ملق  ياه  تسد  غارس  مینزب و  هعیرش  هب  يرس  مهاب  ات  زیخرب ،
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.دنا هدمآ  تفاوط  هب  ماش  هفوک و  زا  هک  هدب  يا  هراوآ  ياه  كدصاق  هب  یخساپ  زیخرب و 
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همه متفگ  .دوش  نفد  البرک  رد  ین  ّرس  ات  مدادن  لاجم  دریمب ، البرک  رد  البرک  ات  مدادن  لاجم  مدادن ؛ گنرین  لاجم  ار  نمشد  ردارب !
.ار اه  توکس  همه  مدز  دایرف  .ار  اه  هتفگان 

.مدرک رتسکاخ  نایماش ، یبلط  تحار  اب  ار  هفوک  نانیشن  هیشاح  توکس  ممالک ، شتآ  اب 

ود یتماق  اب  اما  ما ، هدمآ  .تراسا  ماش  لهچ  مخز  تبرغ و  هفوک  لهچ  هودنا  اب  ریز ، هب  رس  يرـس  هتـسکش و  یلد  اب  ما ؛ هدمآ  کنیا 
.ات

.میوگب وت  اب  ار  وت  یب  ياهزور  ینادرگرس  تیاکح  ات  ما  هدمآ 

.میوگب اروشاع  هلفاق  تبرغ  زا  ات  ما  هدمآ 

.ریگم نم  زا  ار  هیقر  غارس  نیبب و  ار  ما  يریز  هب  رس  مرش و  سرپن ؛ ناوخب و  مهاگن  زا  ار  اه  فرح  اّما 

.دراد رگید  یتیاکح  هنایزات ، طوطخ  ردارب ! اما 

.دنک یم  رارکت  میارب  ار  اروشاع  هنوگچ  تسا ؛ هدرک  افوکش  هرابود  ار  اه  مخز  هنوگچ  نیعبرا  ینیب ؟ یم 

تفرگ یمن  شتآ  وت  مرگ  هاگن  زا  رگ 

دوبن نیشتآ  نم  هبطخ  هفوک ، ماش و  رد 

ما هدنام  هدنز  ارچ  وت  یب  هک  متریح  رد 

دوبن نینچ  لوا  زا  متسب  وت  اب  هک  يدهع 

تشذگ ام  هب  يرمع  وت ، قارف  هزور  هد 

(1) دوبن نیعبرا  کی  وت ، رب  رجه  دوب  رمع  کی 

مادقا ینارماک  دمحم  / ییاروشاع بوشآ 

.قشع هاگولگ  تمس  هب  تسا ؛ هار  رد  ناوراک 

سفن نیمزرس ، نیا  رساترس  رد  هک  ییاروشاع  هب  دوش ؛ قحلم  اروشاع  هب  البرک ، یگدیرب  رد  ات  دیآ  یم 

.دزیرب اهدایز  نبا  اهدیزی و  ياه  ماج  رد  ار  اهادرف  زا  رتارف  ياهدایرف  ششوج  مالسلااهیلع  بنیز  ات  دیآ ، یم  ناوراک  .دشک  یم 

.شیاه مخز  زا  رت  هتسویپ  یشورخ  یپایپ و  یقایتشا  اب  تسا ؛ هار  رد  مالسلااهیلع  بنیز 
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.بورغ یناوغرا  ياه  مغ  اب  رت ، کبس  یناوراک  رت و  نیگنس  مغ  زا  يا  هنیس  اب  دیآ ؛ یم 

!؟ ددرگ یم  ار  شیوخ  درگادرگ  هک  تسیک  يوجتسج  رد  نیمز  تسا و  هداتسیا  لوحت  قرشم  رد  نامز 

یم بوخ  ارحـص  و  رترو ؛ هلعـش  ار  شا  ییاروشاع  بوشآ  دنک و  رو  هلعـش  ار  شا  هتخوس  توکـس  ات  دیآ ، یم  مالـسلااهیلع  بنیز 
بنیز ياه  مشچ  نتسب  معط  رگید  راب  تارف ، ات  دیآ ، یم  ناوراک  .داد  دهاوخن  ّتیمها  یساره  چیه  هب  مالـسلااهیلع ، بنیز  هک  دناد 

.تسا هدز  همیخ  ادرف  ریگارف  يالبرک  رد  هک  ییاه  مشچ  دشچب ؛ ار  مالسلااهیلع 

.ار حانجلاوذ  نوفدم  ياه  سفن  يوب  داب ، دهد و  یم  فسأت  يوب  كاخ ،

.داتفا كاخ  هب  تقیقح  هک  نانچ  نآ  دتفا ؛ كاخ  هب  ات  دیآ ، یم  مالسلااهیلع  بنیز 

! تداهش خرس  نیمزرس  يا  مالس  دنز : یم  دایرف  دیآ و  یم  بنیز 

! نیسح نینوخ  كاخ  يا  مالس 

! ررکم یظفاحادخ  يا  مالس 

! نیسپاو رادید  يا  مالس 

نیرخآ دای و  رد  ار  داب  مراد و  رطاخ  هب  ار  كاخ  شوپ ! خرس  هرسکی  زبس و  هشیمه  يا  وت ، رب  مالس 

ارحص يوس  هب  چیه ، تمس  هب  داب ، رد  هک  ار  تا  هدش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ياه  تسد  تکرح  ریوصت 

.دش یم  دنلب 

نیرخآ تنامسآ ، رب  سامم  ياه  مشچ  هک  ار  ییادج  ماگنه  و  دای ، رد  ار  داب  مراد و  رطاخ  هب  ار  كاخ 

.تفگ دوردب  ار  مّسبت 

زارف وت ، درمژپ و  تا  هدـش  شخپ  ياه  کلپ  تشپ  رد  باتفآ ، هک  يا  هظحل  وت و  رب  مالـس  تیاه ؟ مخز  ینوگاـنوگ  وت و  رب  مـالس 
.یتشاد یسرتسد  شیوخ  نینوخ  نماد  هب  اهنت  وت  و  دوب ، وا  يدوب و  وت  دوبن و  سک  چیه  هک  نامز  نآ  هب  .يداتسیا  اه  گنر 

.يدروآرد زاورپ  هب  شیوخ  نوخ  زا  ار  تگنشق  گنر  زمرق  ياه  يرانق  هک  يا  هظحل  وت و  رب  مالس 

وت یمخز  ياه  هرذ  رب  تسناوتن  یباتفآ  چیه  يدومنن و  روطخ  تارف ، قمع  مک  نهذ  هب  هاگ  چیه  هک  هدرتسگ ! قیمع  يا  وت  رب  مالس 
.دیاشگب کلپ 
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یناهارف یناچیم  يدهم  / تارف اب  رفسمه 

دهاوخ خرس  دبا  ات  ییوگ  سیخ ، نانچ  مه  ِكاخ  دننک و  یم  رورم  ار  اونین  درگ ، هرود  نادرگرس و  نانچ  مه  هزور ، لهچ  ياهداب 
.دنام

.مسیونب ریشمش  هزین و  ریت و  نوخ و  زا  مهاوخ  یمن  رگید 

.هدش هدیرب  ياهرس  زا  میوگب و  هتخوس  ياه  همیخ  زا  مهاوخ  یمن 

.مونشب مهاوخ  یم  طقف  منک ؛ ریرحت  زوس ، ناج  یتیاکح  شطع ، زا  یتح  مهاوخ  یمن 

.دنک یم  توعد  شیوخ  هب  ارم  راو ، همزمز  مارآ و  تارف ، لحاس 

یم ارف  رود  يا  هدـنیآ  هب  ارم  هک  دوـب ، هدـش  ثداـح  راـید  نیا  رد  هچ  نآ  زا  یناتـساد  هـن  دـنک ؛ یم  زاـغآ  ار  شا  هّـصق  تارف ، سپ 
.دینش دیاب  ار  هّصق  .دش  رفسمه  دیاب  تارف  اب  .ددرگ  یمن  زاب  بقع  هب  هاگ  چیه  دور ، .دناوخ 

لاس دص  راهچ  رازه و  دعب ، لاس  دصراهچ  دعب ، لاس  لهچ  اّما  دنا ، هداتفا  بایسآ  زا  اه  بآ  همه  تسا و  هتشذگ  زور  لهچ  کنیا ،
هّـصق ار و  دوخ  مطالتم ، ناشوج و  هراومه  دنام و  دهاوخن  نکاس  زگره  بایـسآ  نیا  هک  تفریذپ  دیاب  .ما  هدـید  بوخ  نم  ار  دـعب 

ناولهپ ياه  شوایس  هب  .دز  دهاوخ  دایرف  ار  شا 

ِغیت هب  نت  یتح  یگدازآ ، تفارـش و  ساپ  هب  اّما  دـنزوسن ، دـنرذگب و  يدـنزگ  چـیه  یب  نومزآ ، هدـننازوس  شتآ  زا  هک  دزومآ  یم 
نآ زا  رتدـنُک  بایـسارفا ، رجنخ  هنرو  تساوخ ، هنوگ  نیا  دوخ  شوایـس  کش ، یب  .تسا  نیمه  هصق  همه  .دـنرپسب  بایـسارفا  ِریقح 

.دنک ادج  نت  زا  ار  ناولهپ  ِرس  هک  دوب 

؛ دوبن ماما  يارب  يراوشد  راک  تارف ، زا  ندیشون  هک  منز  یم  هرعن  اه ، بایسآ  همه  ياپمه  نم ، کنیا 

.تسام هّصق  ياّمعم  دیشونن ، هک  نیا 

دوب شیپ  لاس  رازه  .ددـنویپ  یم  خـیرات  هب  مک  مک  خرـس ، هثداح  هک  ناـنچ  نآ  دـنوش ؛ یم  رود  دـنور و  یم  هزور ، لـهچ  ياـهداب 
اهربا اـت  هک  میظع ، ردـق  نآ  هداتـسیا و  ياـپ  رب  هک  ینیب  یم  ار  يدرم  ریوصت  ینک ، هاـگن  هک  مه  زونه  اونین ، ياـه  تشد  هب  راـگنا !

يریشمش تسا و  هدوشگ  ولهپ  زا  ار  شناتسد  .تسا  هدش  هدیشک 

.دشاب هتشاد  ندب  رب  يرس  هک  نآ  یب  هتفرگ ؛ هناشن  نامسآ  هب  ار  نینوخ 
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ار ماما  ِزاین  زار و  دـنک و  یم  سکعنم  ار  هداتفا  كاخ  هب  ِناروالد  هرعن  زونه  كاخ ، دینـش ؛ یهاوخ  يراپـسب ، شوگ  رگا  ار  كاـخ 
.دروآ یم  اج  هب  ار  رخآ  ِزامن  هدجس  هک  هاگ  نآ  زین ؛

زا دوش  یم  هزور  لهچ  ار  گرزب  ِگوس  رگم  .تسا  هدرکن  نوریب  نت  زا  ار  هایـس  ِتخر  زونه  نیمز ، اـّما  هتـشذگ ، زور  لـهچ  ـالاح 
.تسا هتسشن  ازع  هب  اونین  تساه  نرق  کنیا  هک  دودز ؟ رطاخ 

.دید دیاب  ار  اونین 

.تساروشاع زور ، ره  اج  نآ 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  / رّرکم ياروشاع 

.بیرغ ییاه  مشچ  ندرک  هیرگ  نوخ  زور  هانپ ، یب  ياه  لد  ندروخ  مخز  زور  تسا ؛ ررکم  ياروشاع  نیعبرا ،

.تسا البرک  نفک  یب  ناتماق  ورس  نازخ  نیعبرا ،

.تسا نامسآ  ضغب  نتسکش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ياه  لگ  ندش  بیرغ  لد ، ندش  اهنت  لصف  نیعبرا ،

رب هک  یبنیز  بنیز ؛ دنمدرد  لد  قشع و  نیب  قشع ، ادخ و  نیب  تسا  يّرس  نیعبرا ، .دنا  هتسشن  متام  هب  خرس  تاظحل  مامت  ار  نیعبرا 
ياه ضغب  هدـنام و  شوماخ  ياـهدایرف  نیعبرا ، .دز  هجـض  ناـج  ماـمت  اـب  ار  ردارب  قارف  مغ  تسیرگ و  تبیـصم  هلق  نیرتدـنلب  زارف 

.تسا نیمز  يولگ  رد  هدش  سبح 

! قشع دنلب  يانعم  يا  میا ، هتسیرگ  وت  قارف  مغ  زا  من  من  ار  زور  لهچ  ام ، درذگ و  یم  تشهب  وت و  هناقشاع  رادید  زا  زور  لهچ 

ياـج تشهب  نیمادـک  رد  وـت  .درک  مخ  ار  نامـسآ  رمک  دروآ و  درد  هب  ار  نیمز  لد  وـت ، نارجه  مغ  نادـیواج ! نیرفآ  هساـمح  يا 
؟ يدناشن دوخ  متام  هب  ایند  یکاخ  راصح  رد  ار  قشاع  همه  نیا  هک  يا  هتفرگ 

هایس وت ، قارف  مغ  رد  راهب  کنیا  اه ! یبآ  نیرت  نابرهم  ایرد و  زا  رت  نارک  یب  يا  انام ! تشهب  يا  یتداهش ، رطـس  نیلوا  زاغآرـس  وت 
! دیپس ياه  سای  زا  رتدیپس  يا  تسا ، هتسشن  یهایس  هب  وت ، گوس  رد  اه  هلال  خرس  هاگن  تسا و  هدیشوپ 
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هدروآ دورف  میظعت  رس  تیاپ  هب  وت ، تبیه  زا  راس  مرش  دنا و  هتخیر  کشا  ار  زور  لهچ  دنتشاذگ و  وناز  رب  رس  وت ، متام  رد  اه  لخن 
.دنا

.تسا نادیواج  تارف  تهاگن ، نآرق ! يراهب  حور  يا  ناراب و  تفاطل  زا  رت  يراج  يا  نامسآ ، زا  رتراگدنام  يا 

! البرک دایرف  نیرت  بیرغ  يا  .دنشاب  دهاش  ار  تتبرغ  ات  دنا ، هتسشن  يزور  راظتنا  رد  دنا و  هتشغآ  وت  نوخ  هب  اه ، هزین  زونه 

.تسا لاؤس  ریز  تارف ، امش  شطع  بت  رد  زونه 

يداب تهزن  «/ اه هلچلچ  اب  نیعبرا  کی  »

زور هب  ار  شدوخ  رود ، ياـه  هار  زا  هلچلچ  کـی  درذـگب ، یموـلظم  هزاـنج  رب  تبرغ  زور  لـهچ  رگا  هک  دـنتفگ  یم  اـهرت  یمیدـق 
هلچلچ همه  نیا  مالسلا ، هیلع  نیسح  نوچ  یمولظم  چیه  يازع  رب  لاح  هب  ات  اما  دوش ! وا  نادیواج  مغ  ثراو  ات  دناسر  یم  وا  نیعبرا 

.دندوب هدناوخن  نیعبرا  ترایز  مه  اب 

یگتسخ دنک و  رت  ار  هدیسر  هار  زا  هلچلچ  بل  بآ ، يا  هعرج  اب  یقشاع ، هودنا  زور  نیملهچ  رد  دناوتب  یـسک  رگا  هک  مدوب  هدینش 
، تارف رود  هتفرگ  متام  ياه  هلچلچ  نیا  ایوگ  اما  دوش ! یم  اور  شتجاح  هک  درذـگ  یمن  وا  رب  زور  لهچ  دـیابرب ، شرپ  لاـب و  زا  ار 

.ناش نامشچ  بآ  زا  دنا  هتسب  ورف  بل  یتح  هک  دنا  هتفرگ  شطع  هزور 

رس تبرغ  هلچ  نآ  هب  مغ  هلچ  نیا  زا  دنراد و  هزور  لهچ  ياه  قارف  اب  هنیرید  یتفلا  هک  دندیمان  هنوگ  نیا  تهج  نآ  زا  ار  اه  هلچلچ 
زا هک  تسا  نیگنـس  ردق  نآ  هّلچ ، تبرغ  مغ  راب ، نیا  اما  دنرب ! یم  دوخ  اب  ار  هداد  تسد  زا  زیزع  ِناگدـنام  زاب  هودـنا  دنـشک و  یم 
اب ار  مالسلااهیلع  بنیز  هزور  لهچ  ياه  هصغ  زا  یکدنا  دناوت  یمن  يا  هلچلچ  چیه  دیآ و  یمن  رب  مه  هلچلچ  لهچ  لد  ناوت  ربص و 

! دربب دوخ 

دهاوخ هچ  هتخوس  لد  ياه  هلچلچ  اب  دـناشن ، یگدـیمخ  هب  تسا ، يرابدرب  ربص و  هراـصع  هک  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  دـق  هک  یغاد 
!؟ درک

ص:58

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


هناردام ياه  هیوم  اب  دـنا ؛ هدـش  ادـص  مه  هتخوس ، مین  ياه  همیخ  تشپ  ِکچوک  ربق  نآ  رانک  رد  اـه  هلچلچ  هنوگچ  هک  نک  شوگ 
هبعـش هس  ریت  ییالال  اب  هک  یباوخ  زا  تسا ، شا  هزور  لهچ  تراسا  تاغوس  هک  یبآ  هناـهب  هب  ار  شکدوک  دـنک  یم  شـالت  هک  يا 

! دنک رادیب  هدش ، لصاح 

يا هناشن  دیاش  ات  دنود  یم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  میتی ، ياه  هچب  رتخد  ياپ  هب  اپ  اه ، هلچلچ  هنوگچ  هک  نک ، هاگن  ار  رتوس  نآ  یمک 
رب دـندیچیپ و  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  هدـش  هکت  هکت  هزانج  هک  ییابع  نآ  زا  یناشن  دـنیایب ! ناشیاه  هدـشمگ  زا  کـچوک 

، تشگن زاب  زگره  هک  يا  هراپ  کشم  نآ  زا  یناشن  دـش ، هدروآ  مایخ  يوس  هب  مالـسلا ، هیلع  مشاه  ینب  ناـناوج  هتـسخ  ياـه  هناـش 
نآ زا  یناشن  تسکـش ، هک  يا  همیخ  ومع و  نآ  زا  یناشن  دیـشک ، نوریب  مالـسلا  هیلع  مساق  يولهپ  زا  ومع  هک  يا  هزین  نآ  زا  یناشن 

، دنام یقاب  شا  هدیرب  تسد  رب  هک  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  نینوخ  نیتسآ  نآ  زا  یناشن  تخوس ، اه  همیخ  شتآ  رد  هک  ینینوخ  هقادـنق 
 ... . تفر و تمینغ  هب  هدیرب  تشگنا  اب  هک  يرتشگنا  نآ  زا  یناشن 

! دراد زارد  ِرس  البرک ، ياه  هلچلچ  نیعبرا  هصق  نیا  روایب ! تقاط  نک و  ربص 

یم نیمز  رب  هداـتفا  نینوخ  رجنخ  رب  شیوخ  ییادوس  رـس  هنوگچ  هک  يا  هدـیدن  ار  لادوگ  رد  هداد  ناـج  ياـه  هلچلچ  زونه  هک  وـت 
هلـصاف بآ ، کشم  یقاس و  تسد  نایم  يزیچ  هچ  ینادب  هک  يدزن  فرح  همقلع  زا  هتـشگزاب  ياه  هلچلچ  اب  زونه  هک  وت  دندیـشک !

شتآ مایخ  رادازع  ياه  هلچلچ  اب  زونه  هک  وت  تخادنا !

، دنیشن یم  نوخ  هب  هنایزات  اب  هک  يا  هتخوس  ياه  تسد  لوات  یمهفب  هک  يا  هدشن  هارمه  هتفرگ 

! دراد یگنر  هچ 

هدیرب رس  اب  تراسا ، هّلچ  نیا  رد  دنا و  هدیدن  ار  اروشاع  هک  ییاه  هلچلچ  يارب  یتح  تسا ! شیپ  رد  یتخس  نیعبرا  هچ  هک  ینیب  یم 
! دنا هدشن  انشآ  نینوخ  بل  هبارخ و  گنس و  و 
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ناریا رد  ویدار  راک  هب  زاغآ 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهب 1382 يدرا   4

رفص 1424  21

Apr. 24  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هفطاع جوم  لوط 

تـسود اّما  ادـص ، رـس و  رپ  يرای  و  ایوپ ... ، يا  هدـنفاب  شالت ، رپ  يا  هدـنزود  هتـسخ ، يزرواشک  راـک ، یب  ینزریپ  اـهنت ، يدرمریپ 
! ویدار مان  هب  ینتشاد 

! دنزب هرگ  ار  تیاهوربا  یمخا  تلد و  رد  یمغ  درادن  تسود  دنک و  یم  هیده  مالس  مسبت  وت  هب  هشیمه  هک  یسک ، اهنت  ویدار ،

! ینک تمسق  هفطاع » جوم  لوط   » اب ار  تا  ییاهنت  ياه  هظحل  ینک و  شیادص  یتساوخ ، تقو  ره  دراد  تسود 

.مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  هچیلاق  لثم  جاوما ، رب  راوس  دربب ؛ ار  وت  یتساوخ ، هک  اج  ره 

قـشاع هعمج  ياه  بش  لیمک »  » اب يورب ! اهرواب  يوس  نآ  هب  بش » هصق   » اب اه  بش  يریگب و  مَد  ادـخ » ریـش  برـض   » اـب اـه  حـبص 
زا يورب ! تسود  ترضح  ترایز  هب  هعمج  حبص  ياه  « هبدن  » اب يوشب و 

! ینادب ار ، تا  یگدروخ  امرس  زور  نیلوا  خیرات  ات ، تقالخا  ترارح  هجرد 

هتـشاد زبس  جوم  کی  طقف  هک  یعون  زا  مه  نآ  شا ! « یبیج  » عون زا  مه  نآ  و  ویدار ! یتفرعم ! اب  مارم و  اب  اّما  ادـص ، رـس و  رپ  رای  هچ 
رد  » ات تسـشن ، هنارفولین »  » ياـه هسلخ  رد  دوشب  هک  يا  هنوگ  هب  رهم ! تقادـص و  دـیما و  شمارآ و  تفرعم ، هشیدـنا و  جوم  دـشاب ؛

.دیسر یقیسوم ، قشع و  نامیا و  هب  بش » ياهتنا 
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هب ییاتـسور  زا  يرهـش و  هب  يرهـش  زا  تساوخ  یم  يدایرف  يربخ و  ییادـص ، رگا  تشاد و  يرتشیب  مهـس  توکـس ،» ، » اهزور نآ 
«! غالک لهچ   » زا ربخ  لهچ  هب  غالک » کی   » زا ربخ  کی  دش و  یم  لدبم  شارخ  شوگ  دایرف  هب  مارآ ، ياوجن  دورب ، رگید  ییاتسور 

! دوب يرگید  لکـشم  زور ، نآ  ياهویدار  ندوبن  یبیج »  » لکـشم اّما  دوب ؛ هدرک  لح  یمک  شندمآ ، اب  ویدار ، ار  تالکـشم  عون  نیا 
؛ يا هرجنپ  ویدار ، دندوب !؟ هدرک  تداع  ندرک  تبحص  یشوگ » رد   » هب مدرم  رخآ 

زا نامـسآ و  هب  نیمز  زا  نابایخ ، هب  هناخ  زا  يداش ، هب  مغ  زا  داد ؛ یم  رییغت  ار  هدنونـش  ساسحا  مامت  فرگـش ، يزادـنا  مشچ  اب  هک 
.درب یم  بوخ ، ياهزیچ  مامت  هب  هرطاخ و  هب  قشع ، هب  لد 

رعـش و نامدرم  نیمز ، -  نانیرت  نابرهم  شدوخ -  یلـصا  ناگدنونـش  اب  مک  مک  اّما  درک ، یم  راـتفر  یفارـشَا  یمک  لـیاوا  دـنچ  ره 
.دش انشآ  تقادص ، زا  هدنکآ  یلِگ  ياه  هناخ  اب  بآ و  زا  رت  كاپ  شیالآ  یب  نامدرم  رهم ؛ ترایز و  اعد و  قشع ، یقیسوم و 

! تشادن ناپوچ »  » يزاون ین  هب  يزاین  رگید  اتسور ،

! درک یمن  نازیم  ادخدک »  » تعاس اب  ار  شتعاس  یسک  رگید 

! دش یمن  هتسب  ياهراوید  رد و  يوس  نآ  زا  ربخ  یب  یسک  رگید 

! میا هداتسیا  ایند  ياجک  رد  دیمهف  ناوتب  مک  تسد  هک  دش  زاب  ناهج  هب  ور  يا  هرجنپ  ناریا ،» رد  ویدار  راک  هب  زاغآ   » اب

؟! نامسآ زا  هطقن  مادک  تسام و  هب  قلعتم  نیمز  زا  هطقن  مادک 

هب ار  روشک  شزرو »  » و نآرق » شزومآ   » تیعـضو یتح  ار ، دوخ  مایپ »  » و گنهرف »  » و فراعم »  » و رابخا »  » ماـمت ویدار ، زورما ، و  ... 
ياه « نابز  » اب .تسا  ینونک  هدز  غورد  ناهج  رد  قداص » ملاس و  هناسر   » اهنت ویدار ، .دهد  یم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  يرـسارس »  » روط

.دتسرف یم  یکاخ  هرک  نیا  هطقن  نیرترود  هب  ار  ناهج  ِیهاوخ  تلادع  ّتیمولظم و  دایرف  توافتم ، ياه  « هجهل  » فلتخم و

! داب شنارگ  شالت  تمه  اسر و  دایرف  رب  دورد 
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سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  تسکش 

هراشا

هعمج

تشهب 1382 يدرا   5

رفص 1424  22

Apr. 25  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  / دنلیبابا ام  ناتسد 

.تسا هدمآ  روش  هب  هک  یتمظع  ار و  نابایب  مرگن ؛ یم 

نـش دـنبلط و  یم  یلیبابا  نیون ، ياه  لیف  .تسا  هتخات  نابایب  زا  راب ، نیا  هک  تسا  رگید  يا  ههربا  ِتثاـبخ  تسه ، هچ  ره  اـّما  کـنیا 
تساخ و دهاوخ  رب  هک  يا  هلعـش  هلعـش  منیب  یم  دـنیآرب ، زارف  هب  اهداب  هک  يا  هماگنه  سپ  دـنکاخ ؛ ِتمرح  ِنارادـساپ  هراومه  اه ،

.دز دنهاوخ  اه  هرعن  دنود ، یم  وس  ره  هب  هنابات  یب  ار  یهاگ  زیرگ  هک  نانچ  مه  هتفرگ ، شتآ  ِنارتش 

ِراگدرورپ ِورملق  زین  نیمز  هک  تشاد ، دـیابن  نامـسآ  زا  ار  لیبابا  راظتنا  هشیمه  دنـسانش و  یم  بوخ  ار  اه  لیف  ياپ  يادـص  اـه  نش 
.زین اه  نش  تسا و  هبعک 

، سپ دشاب ؟ هدنام  یلیبابا  زونه  هک  تشادنپ  یم  یـسک  هچ  .زاجح  ياهداب  يوت  رازه  بات  چـیپ و  رد  هدـشمگ  دوب  يا  هناسفا  يرآ !
رگا هک  دش ، دهاوخ  هداز  ریوک  ِنت  زا  لیبابا  لیخ  کنیا  دندمآ ، حیرـص  نانچ  یتیآ  اب  اه ، نرق  زا  سپ  فهک ، باحـصا  هک  نانوچ 

.دوب دهاوخ  نانچ  مه  یلیبابا  کش  یب  تس ، یقاب  زونه  يا  ههربا 

.دننک انب  رت  بیرفلد  راب  نیا  ار  نمی  ِنیرمرم  دبعم  رگا  یتح  تخانش ، دنهاوخ  ار  یقیقح  هبعک  هراومه  ناریاز ، هلفاق 
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تابـساحم نیرت  قیقد  هک  دشاب  يزیچ  تسا  نکمم  هشیمه  تسین ؛ هداس  یبرـض  لودج  ساسا  رب  هراومه  ثداوح ، هک  تسناد  دیاب 
.تسا نادنم  تردق  ِتسد  هب  هک  تسین  يزیچ  نآ  دنیرفآ ، یم  تردق  هک  هچ  نآ  تسناد ، دیاب  .دزیرب  مه  رد  ار 

نش هک  هچ  نآ  دوب و  هدرک  نونجم  ار  سبط  ِكاخ  هک  هچ  نآ  .تسا  تردق  نیع  هک  میوگ  یم  نخـس  یقلطم  ِرّونم  ِیهاگآ  زا  نم 
.تسا هدوبن  درگ  هرود  يداب  ِتهج  یب  ِتسد  کش  یب  دوب ، هتخیگنا  نایغط  هب  ار  اه 

ِساسا رب  هراومه  ناهج ، ِتشونرـس  هک  تسناد  دـیاب  .تسا  هتفهن  يزیچ  هچ  نامـسآ ، گنر  یبآ  هشیـش  يوس  نآ  هک  تسناد  دـیاب 
، ینک یمن  سح  اـیآ  .تسا  رت  نشور  وت  نم و  رّوصت  زا  ناـهنپ ، ههلا  نیقی ، هب  .تسا  هدروخ  مقر  یقاـفّتا ، ِماـگنه  هب  ِثداوح  نیمه 

یمن سح  اـیآ  ار ؟ مشخ  ار و  یناـبرهم  ار ، قشع  ار ، تمظع  ینک ، یمن  سح  اـیآ  دـنک ؟ یم  تشزاون  هک  ار  يدـنم  تردـق  ِتسد 
؟ دنا هدرکن  سح  زگره  خیرات ، ِمامت  ياه  ههربا  هک  ار  هچ  نآ  ینک ،

، خیرات عطاقت  رد  هک  ییاه  لیف  دوب و  دنهاوخ  هشیمه  زین  اه  ههربا  سپ  .دنام  دهاوخ  نادواج  هراومه  تقیقح ، قشع و  گرزب  هبعک 
.دنرذگ رد  هراومه 

گنس .دنلیبابا  ام  ِناتسد  .ییوت  لیبابا  منم ، لیبابا  نیبب ! نک ، هاگن  دوب ؛ دیابن  هدیسر ، نامـسآ  زا  يرگـشل  ِيرای  ِراظتنا  رد  هشیمه  اّما 
.دنهار رد  اه  لیف  نک ؛ هدامآ  ار  اه 

مادقا ینارماک  دمحم  «/ ادخ تسد  »

یهایـس رفک و  نارادمدرـس  رـس  رب  ابوک  رد  اه  كوخ  جـیلخ  ماـنتیو و  ماـجرفان  لاغـشا  یماـکان  یگدروخ و  رـس  ياـه  هیاـس  زونه 
خرچ اهامیپاوه و  زیگنا  ساره  تأیه  رد  شیوخ ، یگـشیمه  تقامح  همه  اب  هارمه  ناـمز ، ههربا  رگید ، راـب  هک  دومن ، یم  ینیگنس 

.مینیشنب رارکت  هب  ناریا -  اه -  لد  هبعک  رد  ار  خیرات  راب ، نیا  ات  دش ، رادومن  اه ، لاب 

متس رس  رب  دزیخ و  اپ  هب  شیوخ  ياه  هّرذ  هّرذ  اب  تساوخ  یم  ارحص ، دمآ و  یم  شیوخ  گرب  زاس و  ناوت و  شوت و  مامت  اب  ههربا ،
.دنک یلاخ  نانمشد  رس  رب  ار  شیوخ  مشخ  باشخ  دزیر و  نارگ 
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ار شیوخ  هدروخن  تسد  نامیا  زونه  ارحـص  اّما  دوب ، نایرج  رد  تسرپ  هایـس  ياهدـغج  ياـه  گر  رد  اـه ، لـهجوبا  نوخ  هچ  رگا 
.تشاد رواب 

دننک و هبرجت  ار  ارحـص  یباوخ  یب  مشخ و  ات  دندوب  هدمآ  هک  ینازابرـس  اه و  لارنژ  ارحـص و  هدروخن  تسد  ییانـشور  دوب و  بش 
ّدلوت هار  هب  مشچ  هک  ینیمز  دچیپ و  یم  دوخ  هب  نافوت  نوچ  هک  یشتآ  دنوش ؛ اریذپ  دوجو  همه  اب  ار  ناطیـش  نایـصع و  شتآ  معط 

.دنهاوخ یم  شیوخ  ناردام  زا  رتشیب  ار ، نازابرس  ناوزاب  يدیسا  معط  هک  تسا  ییاه  برقع 

ار ادخ  طقف  هک  تسدکی  تسا  یبلق  ریوک ، .ار  « C  - 130  » ياهامیپاوه هن  دسانش و  یم  ار  یکسروکیس »  » ياه لاب  خرچ  هن  ریوک ،
.تسین وا  ربارب  یگداتسیا  ناوت  ار  زیچ  چیه  سک و  چیه  دسانش و  یم 

.دبای قّقحت  یهلا  هدعو  ات  شتآ ، گرم و  هلومحم  اب  دنیآ ؛ یم  یکسروکیس »  » ياه لاب  خرچ 

«. هَعِراق اوُعَنَص  اَمب  مُُهبیُصت  اوَرَفَک  َنیذَّلا  ُلاَزَی  «و ال 

ددرگ و نوفدم  اه  هسام  ّلت  ریز  رد  نامسآ ، هب  هریخ  و  تهب ، رد  هدنام  ياه  مشچ  ات  دمآ ، نوریب  نیتسآ  زا  ادخ  تسد  هنوگ ، نیا  و 
.دنوش یناهج  هعماج  دیدج  تلاهج  ینابرق  ات  دنریگب  گرم  اب  ار  شیوخ  يراگدای  سکع  نیرخآ  نازابرس ،

.دنسانش یم  ار  یبآ »  » هک تسا  یناگدنرپ  هب  ّقلعتم  نامسآ  هک  دننادب  همه  ات  دمآ ، حبص  و 

.دشاب يا  هزات  یمسر  ياه  غورد  رظتنم  رشب ، قوقح  ات  دش ، ناور  اه  هسام  رد  باتفآ  دمآ و  حبص 

.یلاشوپ هار  هب  مشچ  رورغ  هتخوس و  تهبا  لثم  تسرد  دش ، یلاخ  وت  شدیما  هطقن  نیرخآ  رد  یکیرات  دمآ و  حبص 

.دوش هتسب  دشن ، زاب  زگره  هک  ییاه  نادمچ  هدنورپ  ات  دمآ ، حبص 

«. دابم نم  نت  دشابن  ناریا  وچ  : » هک دش  یم  ناور  اه  هسام  رد  باتفآ ، ییالط  همزمز  دمآ و  حبص 
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سبط رد  دزی  هاپس  هدنامرف  مئاق ، رظتنمدمحم  تداهش 

هراشا

هبنش

تشهب 1382 يدرا   6

رفص 1424  23

Apr. 26  . 2003

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تداهش گنهآ 

نیا نامـسآ ، تسا و  هدـش  راچد  دـنوادخ  ِمشخ  هقعاص  رب  هک  ینیب  یم  ار  يا  هراپ  نهآ  میظع  هشـال  ینک ، یم  زاـب  هک  ار  تمـشچ 
.تسا هدز  طخ  دوخ  يور  زا  ار  یهایس  ِروآ  مایپ  سیلبا 

یفاک .تسا  هدرک  لطاب  ار  برغ  توبکنع  هدینت  ياهرات  تسا و  هدـش  راچد  سبط  ِلیبابا  ِگنـس  ْگنـس  هب  شیاه  لاب  هک  ییالویه 
ره رپ  لاب و  ات  دزیخرب ، اوه  هب  نابایب  ياه  گیر  دـنک و  هدارا  ات  دـشاب  یتّلم  رـس  رب  ناکما ، ملاع  ِهاـگ  هیکت  اـهنت  ِّتبحم  هیاـس  تسا 

.دنکشب مه  رد  ار  موش  ِزاورپ 

هعیلط ناروآ  مایپ  رب  ار  لطاب  یقیقح  هرهچ  امیپاوه ، ياه  هراپ  نهآ  يال  هبال  زا  دنک و  رپس  هنیـس  ات  دهاوخ  یم  يدرم  رگید  الاح  - 
لاب رب  ار  زاورپ  نامیا ، حالـس  اب  هک  يرهاظ ، حالـس  اب  طقف  هن  ام ، هک  دـنز  دایرف  هدز ، باوخ  يایند  شوگ  رد  دزاس و  راکـشآ  رون 

.میدرک میسرت  هاوخ  يدازآ  هدنرپ  ره  ياه 

.مئاق رظتنمدمحم  دیهش  ینعی : دوخ  یتسه  مامت  زا  نتشذگ  دوخ و  زا  نتشذگ  ینعی  راثیا  - 

نیگآرطع ار  سبط  هتفرگ  ياوه  لاح و  ات  دش  یم  نیجع  شمودـق  كاخ  درگ و  اب  تداهـش ، گنهآ  تشاد ، یم  رب  هک  یمدـق  ره 
هار نیرتهب  زاورپ ، دوبن و  یهار  نامسآ  ات  تشاد ؛ یبیجع  یلابکبس  ساسحا  .دنک 
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.تسا شود  رب  هک  یتیلووسم  راب  ینیگنس  مامت  زا  تسا  روبع 

اشامت ار  شزاورپ  تعـسو  دنوش و  نارک  یب  ات  دوب  هدروخ  دنویپ  نیمز  نامـسآ و  هب  شهاگن  هک  یـسک  تشاذگ ؛ نامـسآ  رد  مدق 
.دننک

هک تشذـگن  يزیچ  تفرگ و  ارف  ار  سبط  تعـسو  ماـمت  ینهآ ، هدـنرپ  كاـنلوه  يادـص  دـیچیپ و  دوـخ  هب  نامـسآ  ناـهگان ، و  ... 
! داب یمارگ  شدای  داش و  شحور  دیسر ؛ تداهش -  جارعم  دوخ -  هنیرید  يوزرآ  هب  درک و  لسغ  دوخ  نوخ  رد  مئاق ، رظتنمدمحم 
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ناوج زور 

هراشا

هبنشود

تشهب 1382 يدرا   8

رفص 1424  25

Apr. 28  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / رون ياه  هقاس 

.تسا دنیارف  نیا  لصاح  هک  تسا  يا  هفوکش  ناوج ، تسا و  یگدنلاب  هنیمز  یگدنز و  نتم  رد  رون  ياه  هقاس  ندز  هناوج  یناوج ،

: دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اج  نآ  ات  ییابیز ؛ تسا و  تفارظ  تفاطل ، تسا و  رهم  یناوج ،

«. هَِدْئفَأ ُّقَرَأ  ْمُهَّنِاَف  اْریَخ  ِبابَّشلِاب  ْمُکیِصُوأ  »

«. دنوش یم  رطاخ  هدیجنر  دوز  دنتسه و  لد  كزان  نانآ ، اریز  دینک ، یکین  ناناوج  هب  »

یجوا هطقن  یناوج ، .دیمهف  بوخ  ار  نآ  یلـصا  نتم  ات  دناوخ ، بوخ  ار  نآ  دـیاب  هک  یگدـنز ، باتک  زا  تسا  يا  همدـقم  یناوج ،
.دیشیدنا دورف  هب  نآ  رد  دیاب  هک  تسا 

.تساهوزرآ همه  اب  سامم  هطقن  یناوج ،

: دیامرف یم  يدعس  لجا ، خیش  هک  اج  نآ  .دشاب  هتفر  داب  رب  رگا  ادرف ؛ يوزرآ  تسا و  زورید  فسأت  یناوج ،

تفرب یناوج  لصف  هک  اغیرد ! »

تفرب یناگدنز  بعل  وهل و  هب 

میدش لطاب  لوغشم  هک  اغیرد !

« میدش لفاغ  میدنام و  رود  قح  ز 
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«! مییامن هتفر  تسد  زا  ياه  تصرف  هقردب  ار  سوسفا  شاک و  يا  نارازه   » هک نامز  نآ  زا  غیرد ،

یـشاقن ام  هرهچ  رب  ار  هتـشذگ  ياه  لاس  ترـسح  هدروخ ، كاخ  ياه  کـلپ  هدروخ و  كورچ  ياهدـنخبل  هک  ناـمز  نآ  زا  غیرد ،
: مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دیامرف  یم  ابیز  هچ  دیامن !

«. ُِهِیفاْعلا ُبابَّشلَأ َو  امُهدَقَف ، ْنَم  ِّالا  امُهتَلیِضَف  َفَْرُعی  ناْئیَش ال  »

یتسردنت و يرگید  یناوج و  یکی  دنشاب ، هداد  تسد  زا  ار  نآ  هک  یتقو  رگم  دوش ، یمن  هتخانش  ناشتمیق  ردق و  هک  تسا  زیچ  ود  »
«. تیفاع

! رادشه دور  یم  تسد  زا  تصرف  »

(1)« تسا یسرج  یب  ناوراک  نوچ  رمع 

نافوت تامیالمان و  رد  روانـش ، يا  هبرقع  نوچ  ات  داد  تهج  ار  نآ  دیاب  هک  يروش  وزرآ ؛ تسا و  دیما  قایتشا ، تسا و  روش  یناوج 
رد ار  ّتیقفوـم  زمر  دـنناد و  یم  یناوـج  هرمث  ار  شیوـخ  ماـن  تمظع  گرزب ، نادرم  هک  ددرگ ، تداعـس  نوـمنهر  یگدـنز ، ياـه 
هب تسیاب  یم  شیوخ ، ياه  ماگ  اـب  و  تخاـس ، دـیاب  شیوخ  ياـه  تسد  اـب  ار  شیاـه  هلپ  هک  تسا  یناـبدرن  یناوج  .نآ  تخاـنش 

ماگ نامسآ  هطقن  نیرتدنلب  تمس 

رد ناناوج ، ماما  دنامب و  هدنز  ناوج »  » ات دنتخیر ، كاخ  هب  ار  شیوخ  نوخ  هک  یناناوج  نوخ  رد  يراج  قایتشا  نوچمه  تشادرب ،
.دنامن اهنت  تبرغ ، کشا و  تولخ 

رد ندش  هتـشک  دندومن و  هشوت  هر  ار ، شیوخ  دارم  ریپ  ياهدـنخبل  یناوج ، جوا  رد  یناگدـنز و  شـشوج  رد  هک  یناناوج  رب  مالس 
، دنتفر دنروایب ، ام  دای  هب  ار  هناخ  زا  رود  ياه  لاس  یشومارف  ات  دنتفر ، دندیزگرب و  نارسخ  ترسح و  رد  ندش  ریپ  زا  رتهب  ار  یناوج 

.دنیامن اهر  ار  شیوخ  تسدکی  ياه  لاب  روضح ، زبسرس  ییانشور  رد  البرک ، ناناوج  هلفاق  اب  هارمه  ات 

يدیما نینبلا  ما  مشاب / هتشاد  نایرج  مهاوخ  یم 

جوا دنک و  هبرجت  ار  زاورپ  ات  دهاوخ ، یم  یتصرف  میاه  لاب  .ناشکهک  کی  تعـسو  هب  يا  هصرع  مهاوخ و  یم  زاورپ  نامـسآ  کی 
.دریگب
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.ناراب هب  ریوک  هدیتفت  كاخ  زا  رت  هنشت  سونایقا ، هب  یهام  زا  رت  هنشت  ما ؛ هنشت 

! دوش بادرم  چوپ ، ياه  يدیق  یب  دامجنا  رد  محور  دیراذگن 

ایرد رگا  ایرد ، تمس  هب  مورب  دازآ ، ياه  بآ  تمس  هب  مورب  لالز ؛ اما  شکرس  يا  هناخدور  نوچ  مشاب ؛ هتـشاد  نایرج  مهاوخ  یم 
.دنک ملوبق 

یهاگ ولج و  هب  مدق  ود  مور ؛ یم  .دینکن  اهر  ار  میاه  تسد  .منک  هیکت  ناتیراوتـسا  هب  دیراذگب  دـنا ؛ هتفرگن  اپ  زونه  اما  میاه  هشیر 
.بقع هب  مدق  کی  مه 

.ما هدرک  مگ  ار  شیوخ  نیقی  نم  تسا ؛ دیدرت  یهار  ود  زا  رپ  میور  شیپ 

نآ دـیراذگ ؛ یم  او  نم  هب  ارم  دـینار ؟ یم  دوخ  زا  ارم  هنوگ  نیا  هک  متـشاذگ ، اج  هبذاج  مادـک  ياپ  رد  ار  مرمع  طاشن  ناتلایخ ، هب 
.مندیشک رپ  جوا  رد  يا  هدنرپ  ما !؟ هدنام  هانپ  یب  هک  یتاظحل  رد  تسرد  مه 

.ناتطاشن ياهزور  هنیآ  میامش ، هتشذگ  نم  مدیسانش ؟ یم 

 ... . مشورخ و میشوماخ ، میاهدایرف ، میاهوزرآ ، مرورغ ، میاه ، یگتسخ  منتفرگ ، اپ  دیا و  هدوب  دهاش  اهراب  ار  مندز  هناوج 

ضغب متـشاذگ و  یم  ترهِم  نماد  هب  رـس  میاه ، یگنتلد  جوا  رد  هک  ماوت ، زورید  کـچوک  ناـمه  نم  نیبب ! ار  مندیـشک  دـق  رداـم !
ياه تسد  دنمزاین  زونه  ینیبن ؛ ار  میاه  کشا  ات  مروخ ، یم  ورف  ار  ملد  مامتان 

.دنز یم  جوم  سامتلا  میاه  مشچ  رد  متسه ، ترگشزاون 

فرح رازه  تهاگن  هک  نک ، مهاگن  .راذـگب  میاه  هناش  رب  هتـسب ، هنیپ  نم ، نتفرگ  اپ  يارب  هک  ار  تیاه  تسد  ردـپ ! متـسه ، امـش  اب 
.دراد ینتفگن 

روانت ياهورس  هاگداز  نم ، نیمزرس  .ناجیه  قوش و  اپارس  اهر ، هدنلاب و  منیمزرس ، يادرف  دنزرف  منیمزرس ، زورما  دنزرف  مناوج ؛ نم 
.نم یناوج  زا  تسا  یلیثمت  شیاه ، هناوج  هک  تسا  قشع 

.ایرد نامسآ و  یقالت  تمس  هب  ولج ، هب  ور  مود ؛ یم  مدیما ، شخرذآ  نم 

یهاگن زا  مرپ  دایرف ، زا  مرپ  ناجیه ، زا  مرپ  مراز ، یب  فقوت  زا  مور ؛ یم  شیپ  هناـشومچ  یهاـگ ، .درادـن  هار  نم  رد  هن ! نوکس ... ؟
.نشور ياهادرف  هب  ور  اه ، تسد  رود  نآ  هب  ور  زاب ؛

.دینیبب منامشچ  رد  ار  دیشروخ 

.منک راوتسا  ار  ناتدیما  ياپ  ات  دیراشفب ، ار  میاه  تسد 
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهب 1382 يدرا   11

رفص 1424  28

May. 1  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / متام اج  همه  مغ ، اج  همه 

بشما هشوج  یم  ما  هنیس  رد  یمغ 

بشما هشوماخ  نومسآ ، غارچ 

مالسلااهیلع ارهز  وش ، یکشم  ِنریپ  منومگ 

! بشما هشوپ  یم  شردام ، ياج  هب 

يادـص یتح  تسا ! زیخاتـسر  یلاوح  رد  نیمز  هدـیزو و  اه  نامـسآ  رد  یـشوماخ  نافوت  ییوگ  متاـم ! اـج  همه  تسا ، مغ  اـج  همه 
ار توکس  میاه  هیثرم  ياوجن  مک  مک  دنک ؛ یم  ینیگنـس  لد  رب  فرگـش ، یغاد  ولگ و  رب  نیگنـس  یـضغب  تسا ! نیگمغ  توکس ،

: دنکش یم 

! نم لد  نیا  ایادخ ، دراد ، مغ  هچ 

نم لزنم  مه  مغ ، گنر  هتفرگ 

ارهز ياـه  هیرگ  يارب  مالـسلا ، هـیلع  یلع  توکـس  يارب  مـنک ؛ هـیرگ  ناوـت  ماـمت  اـب  مراذـگب و  عـیقب »  » راوـید هـب  رـس  مهاوـخ  یم 
، مالـسلا هیلع  نسح  ّتیمولظم  يارب  هنیدم ، ِزاس  هثداح  ياهادرف  يارب  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبرغ  يارب  مالـسلااهیلع ،

؟ منکن هیرگ  مناوت  یم  هنوگچ  يارب ...  و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ییاهنت  يارب 

! مرادـهگن ولگ  رد  ار  دوخ  هنارذوبا  دایرف  منیبب و  نامرحمان »  » ياپ ریز  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربنم  مناوت ، یم  هنوگچ 
رگا ياو ، دـیاشگب ! هوکِـش  هب  نابز  خـیرات ، رگا  ياو ، مشاب ! شوماخ  نم  دـنیرگ ، یم  كدـف »  » ياـه لـخن  یتقو  مناوت  یم  هنوگچ 

! درادرب نیمز  ینورد  رارسا  زا  هدرپ  خیرات ،
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؛ دـنک یم  رورم  ار ، ادرف  ياه  هراو  هودـنا  هتـسشن و  اشامت  هب  ار  دوخ  یناحور  جارعم  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کنیا  و  ... 
! درپس دهاوخ  اهراد  عافترا  هب  ار  تما  ناگدازآ  دیناشن و  دهاوخ  اهدنسم  هب  ار  لیباق  نادنزرف  هک  ییادرف 

ار نینمؤم  ناگ ، هفیلخ  نذا  هب  هک  ییادرف  درک ! دـهاوخ  باضخ  مالـسلا ، هیلع  مشاه  ینب  نوخ  اب  ار  هیواعم  ياـه  تسد  هک  ییادرف 
! دز دنهاوخ  ندرگ  دجاسم ، رد 

: ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای 

امش زا  دعب  نیمز ، اّما  دیوَر  یم 

امش زا  دعب  نیگهودنا ، دوش  یم 

دنک یم  لگ  دیور و  یم  نوخ  نوخ ز 

! امش زا  دعب  نیمز ، لاح  رب  ياو 

ٌهمحَر يا  كاخ ! ات  كالفا  ِلد  زا  هتـشگ  هنییآ  تیآ  يا  ْكالَول !»  » باتملاع باـتفآ  يا  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اـی 
! نآرق رهِم  شوپ  هنییآ  هنیس  يا  نادزی ! بوبحم  نیرتاهنت  نید ! ِنشور  عولط  زبس  قرشم  يا  نیَملاعِلل !

! یتسه وت  یتسه ؛ هیاس  رد  تمعن  نیرت  يراج 

دننک قشع  عنم  هک  ینایعّدم  مغر  هب 

تسام هّجوم  تّجح  وت ، هرهچ  لامج 

دسرن ام ، تسد  وت  زارد  فلز  هب  رگا 

(1) تسام هتوک  تسد  ناشیرپ و  تخب  هانگ 

دورد و اب  ار  وت  كرابم  مان  میا و  هدرک  شوپ  هیـس  وت ، ماـن  هب  ار  لد  يارـس  متاـم  زورما  ملـسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اـی 
.میزاس یم  يراج  نابز  رب  ّتیحت 

یب اب  مالـسلا ؛ هیلع  یلع  ترـضح  هاکناج  ياه  هیرگ  اب  مالـسلااهیلع ؛ ارهز  ترـضح  هنابیرغ  ياـه  هیوم  اـب  وت ، ناهودـنا  زا  راـشرس 
هیثرم ناشیرپ ، وسیگ  تتیانع ، ِناوسیگ  دای  هب  میوش و  یم  هارمه  ناگتشرف ، ياغوغ  روش و  اب  مالسلا و  هیلع  لیربج  ترـضح  يرارق 

رب تا ، یگدنز  رب  وت ، رب  دنوادخ ، دورد  .مینک  یم  همزمز  ار  ییاهنت  ياه 

ار تعافـش  ِنادنمزاین  هک  یتعاس  رد  يدـمآ و  ایند  هب  هک  یتعاس  زا  تا ! ینامـسج  زیخاتـسر  یناحور و  جورع  رب  تهار ، ییانـشور 
! دوب یهاوخ  ریگتسد 

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
http://www.ghaemiyeh.com


.نک نامهیم  مّسبت ، کی  زا  يا  هعرج  هب  ار  ام  يدّیس ! ای  ناج ، الوم 
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يداب تهزن  «!/ گرم ینامسآ  هتشرف  نابز  زا  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  دیشروخ  هک  ییوگ  خرس ! خرـس  دوب ؛ بورغ  گنر  هب  تیاه  مشچ  يدوشگ ، میور  هب  ار  رد  یتقو 
، تیاه کشا  ناراب  هک  دیمهف  دش  یم  یتحار  هب  تیاه ، هنوگ  هودنا  رایش  زا  .دییارگ  یم  یشوماخ  هب  وت  ياه  مشچ  تشپ  رد  ملسو 

شا هرجنح  ضغب  يا ، همغن  چیه  اب  هک  دوب  يرانق  گنتلد  زاوآ  هیبش  تیادـص  متـسیک ؟ يدیـسرپ  یتقو  .تسا  هدـشن  عطق  يا  هظحل 
! دش یمن  یلاخ 

هک ار  تریظن  یب  ینابرهم  ات  دوب  یفاـک  نیمه  متـشاد ! ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رادـید  قوش  هک  مدوب  يا  هبیرغ  تیارب 
ار هناخ  هب  لوخد  نذا  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يراـمیب  رطاـخ  هب  هچ  رگا  ینک ؛ مراـثن  دوب ، اـیند  نیا  ناـبیرغ  مهس 

! مداتسیا رد  تشپ  وت ، روضح  تمرح  هب  نم  يدادن و 

نامـسآ تفه  هک  میظع ،» أبن   » نآ زا  هک  دوب  نآ  عنام  دوب ، هّللا  لآ  غاب  يدـمحم  ياه  لگ  ییابیز  هب  هک  تا  هنابیجن  هاگن  ولـألت  نآ 
.منزب یفرح  وت  اب  دوب ، هدناشن  لد  يازع  هب  ار  قشع 

ایوگ داد ، یمن  تیاضر  تهودـنا  رات  ياـه  بش  ندـید  هب  ملد  اـما  مربب ، شیوخ  اـب  ار  تا  هناـخ  غارچلچ  ییانـشور  اـت  مدوب  هدـمآ 
هک دش  یم  اون  مه  وت  هنابیرغ  ياه  هیوم  اب  شراوید ، رد و  هک  مدید  یم  ینازحالا  تیب  رد  ار  تا  ییاهنت  ياهزور  شیپاشیپ ،

هسوبْحَم اِهتارَفَز  یلَع  یسْفَن  »

ِتارفَّزلَا عم  ْتَجَرَخ  اهَْتَیل  ای 

اّمنِا هایحلا َو  یف  َكَدَْعب  ْریَخ  ال 

(1) ِیتایَح َلوُطَت  نأ  َهَفاخَم  یکبَا 

! دوش یم  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  وت و  رب  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  یجنر  نآ  زا  هآ !

مالک زا  هک  مدیمهف  دوب ! هدمآ  تغارس  هب  گرم  بیرغ  ّسح  راگنا  يدوشگ ؛ ار  رد  نازرل  یتسد  اب  متفرگ ، دورو  نذا  هرابود  یتقو 
یم مهاگن  نیگمغ ، هناسمتلم و  هنوگ  نیا  هک  يا  هتفایرد  ار  مروضح  ّتین  يا و  هتخانش  ارم  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

تیاضر هب  لد  اما  دنز ، مه  رب  ار  ریدقت  دزادنیب و  ریخأت  هب  ار  گرم  یتح  دـناوت  یم  تهاگن  هک  میوگ  زاب  وت  هب  متـساوخ  یم  ینک !
.یتفرگرب نم  زا  هدید  يدرپس و  دنوادخ 

72 ص :

چیه دش ! یم  جراخ  مندب  زا  اه ، هودـنا  نامه  اب  شاک  يا  دـش ؛ سبح  ما  هنیـس  رد  هودـنا ، مغ و  همه  نیا  اب  مناج ، ناجردـپ ! - - » 1
ص 94. نازحالا ، تیب  دوش - » ینالوط  میگدنز  وت ، زا  دعب  ادابم  هک  نآ  میب  زا  منک ؛ یم  هیرگ  تسین ؛ یگدنز  رد  یبوخ  ریخ و 
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هدشن فیلکت  نم  رب  شاک  دوب ! هدش  زاب  يراهب  میـسن  دورو  يارب  رد ، ییوگ  هک  متـشاذگ  تا  هناخ  هب  مدـق  میالم  مارآ و  ردـق  نآ 
! منک داجیا  تقرافم  شنینزان  مسج  ادخ و  بوبحم  ناج  نیب  هک  دوب 

یم زاب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ترایز  زا  لیئاربج  هاگره  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  ياه  لاس  لوط  رد 
ات مدرک  یم  وزرآ  راب  ره  نم  و  ّتنج ! ياه  غارچلچ  زا  رت  ینارون  شا  هرهچ  دوب و  یتشهب  ياه  لگ  زا  رتوبشوخ  شلاب  رپ و  تشگ ،

تلحر ماگنه  لاجم ، نیا  و  شلامج ! ییانـشور  ندـید  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  لگ  ندـییوب  يارب  مباـیب  یلاـجم 
هابرُک او  : » یتفگ هک  دـش  یم  هدینـش  وت  زادـگناج  يادـص  هک  يا  هماـگنه  رد  دـش ؛ مهارف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

«. هاَتبَا ای  ِکبْرَِکل 

ار ملد  نینچ  نیا  یتبیصم ، چیه  نونک  ات  اما  منایمدآ ، گرم  ربخ  ربماغیپ  هک  تسا  يرمع  نک ، رواب 

هب دـعب  درک و  اوجن  ار  يزار  تشوگ ، رد  داـشگ و  شوغآ  وت  يور  هب  ادـتبا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب ! هدـنازرلن 
هچنغ دعب  دش و  کشا  مطالتم  يایرد  تیاه  مشچ  تسخن  تفگ ، وت  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچ  نآ  زا  نم ! يور 
هراظن هب  ار  تیاه  کشا  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  گرم  تقو  رد  زورما ، هک  متسناد  یم  تفکش ! هدنخ  لگ  هب  تنابل ،

! تسیرگ مهاوخ  تا ، هنابیرغ  دنخبل  رب  تنتفر ، تقو  رد  هک  تشذگ  دهاوخن  يدنچ  ما و  هتسشن 

! ناج مالسلااهیلع  همطاف 

یلص مرکا  لوسر  تردپ - ، زج  دوب ؛ هتفرگن  ینذا  شحور  ضبق  يارب  سک  چیه  زا  لاح  هب  ات  گرم -  ینامـسآ  هتـشرف  لیئارزع - 
! تسادخ دزن  قیالخ  نیرت  بوبحم  هک  ملسو -  هلآ  هیلع و  هللا 

یمن ار  یهلا  تناما  نیا  ینابرهم ، تفطالم و  اب  زج  دناشک و  یمن  راضتحا  نافوت  هب  ار  تردپ  ناج  گرم ، میـسن  هک  شاب ! مارآ  لد 
.دناتس

زا سپ  ارم  هک  دسرن  ارف  زگره  تسوت ، هنامولظم  تداهش  هماگنه  رد  هک  ام  رادید  هدعو  هک  دنک  ادخ 

! تسا هدنامن  یناوت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر 

! دنک تیانع  میظع ، هودنا  نیا  هتسیاش  يربص  وت  هب  زادگناج ، تبیصم  نیا  رد  دنوادخ 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / مغ نازحالا  تیب 

ریوصت نیرت  هزات  ییاهنت ، میب  .تسا  هدناشوپ  ار  نیمز  نامسآ و  مغ ، نازحالا  تیب  تعسو  هب  یمغ 

.دش دهاوخ  نیمز  هرطاخ  نیرتراگدنام  هک  یکشا  تسا ؛ کشا  هب  هتشغآ 

! دیور یم  دوز  هچ 
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یم لیخد  ناتهاگن ، هناتـسآ  رب  ما ، یلاخ  ياه  تسد  اه  لاس  هک  مناوخب ، ار  میاهاوجن  بورغ ؛ نیمادک  اب  نیـشن !» هردس   » ِباتفآ يا 
.درک یم  میسقت  همه  اب  ار  دوخ  مّسبت  هشیمه ، هک  دیدوب  نیرت  نابرهم  نامه  امش ، دنتسب و 

مّسبت ره  اب  اه ، هچوک  نایم  زا  دیتشذگ  یم 

مگ امش ، ياه  بل  رطع  ِنایم  رد  دش  یم  هچوک 

رواب ِزبس  ياه  قارشا  يا  ربمغیپ  يا  هآ 

! مدرم بلق  ياه  هنییآ  زا  نییآ و  زا  هآ 

يا هعرج  تفرعم ، يا  همقل  دیاش  ات  تسا ، هدنام  هریخ  امـش ، دـنم  تواخـس  ياه  تسد  هب  خـیرات ، هنزور  زا  زونه  مریقف  ياه  مشچ 
! دناتسب تیانع  يا  هرذ  لامک و 

!؟ دنک لمحت  ار  امش  هودنا  راب  دناوت  یم  هنوگچ  دنک ، لمحت  تسناوتن  ار  تناما  راب  هک  ینیمز  دیور ! یم  دوز  هچ 

ِیلع نازحـالا و  تیب  اـب  ار  هتـسخ  مالـسلااهیلع  يارهز  ناوت  یم  هنوگچ  قح ! تمحر  يا  ادـخ و  بوبحم  يا  قشاـع ، هشیمه  يا  هآ 
! دراذگ اهنت  هاچ ؛ اب  ار  هتسکش  لد  مالسلا  هیلع 

هیلع سابع  ترـضح  ياه  تسد  ای  سای ، ِیلین  ياه  هظحل  زا  البرک ؟ ای  عیقب  زا  میوش ؟ ناج  هب  شتآ  غاد ، نیمادـک  زا  امـش  زا  دـعب 
؟ مالسلا

؟ مالسلا هیلع  داجس  نیرتاهنت  هتسخ  يولگ  زا  ای  مالسلااهیلع ، بنیز  ترضح  كاندرد  تارطاخ  زا 

هب ار  امش  يارالد  تماق  تشاد و  رب  رس  نامسآ  هک  يا  هظحل  نآ  يادف  ناتیادف ! ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  يدّیس ! ای 
«. كْالفَالا ُْتقَلَخ  اَمل  َكالَول  ! » تسشن هراظن 

یـشوماخ یهلا ، رون  نیرت  يراـج  دوش  یم  رگم  دنیـشنب ! هیثرم  هب  ار  امـش  گوـس  هنیدـم ، زورما ، هک  منک  رواـب  مناوـت  یم  هنوـگچ 
دـنرابب و اهربا  يولگ  رب  اـه  ضغب  دوش ، یم  رگم  دـنک ! شوپ  هایـس  ار ، شا  یبآ  ياـه  هرجنپ  ماـمت  نامـسآ ، دوش  یم  رگم  دـنیزُگ !

اروشاع نارازه  هک  یهودنا  تسا ! نیمز  هودنا  زور  زورما ، هک  ادخ  هب  دنزاونب ! هنابیرغ  ياه  هیوم  هدرب ، ورف  ییاهنت  هب  رس  ناگدنرپ ،
یم دـنویپ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نازحالا  تیب  اب  ملاع ، ياه  غاد  اـهدرد و  ماـمت  هک  یهودـنا  دـنوش ! یم  مگ  نآ  تعـسو  رد 

.دروخ
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهش 

يداب تهزن  «/ مالسلااهیلع همطاف  هودنا  ثراو  »

هنابیرغ هیرگ  هچ  تسا ! هداتفا  عیقب  ناتسربق  روبق  رب  دزرل ، یم  ادص  یب  هک  تیاه  هناش  هتـسخ  هیاس  هک  تسا  هدش  هچ  هرابود  بشما 
! يا

مک مک  نم  دـش و  عمج  عیقب  رد  ملاع  تبرغ  همه  دـندرپس ، نم  ياه  كاخ  شوغآ  هب  ار  ترداـم  هک  كانهودـنا ، بش  نآ  زا  سپ 
ربق ترایز  هب  رگید  تقو  رد  دنتسناوت  یمن  بش  لد  رد  زج  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  ياه  هچب  يادص  یب  ياه  هیرگ  هب  مدرک  تداع 

.دنیایب ردام  ناشن  مان و  یب 

رب دـش ، یم  هدیـشک  اه  كاخ  رب  هک  تکچوک ، رهاوخ  دـنلب  رداچ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هناکدوک  ياه  یبات  یب  ياـپ  ياـج  زونه 
! تسا هدنام  یقاب  نم  لد  هحفص 

! تشاد هنیرید  یتفلا  عیقب  اب  هک  تفگ ، ینخس  ناوت  یمن  رگید  هک  مه  رهش  گنتلد  ياه  بش  رادیب  هشیمه  ردنَلَق  هودنا  زا 

! دیبلط یم  ار  شیوخ  ِراوگوس  هک  دوب  رگید  يا  هیثرم  دوخ  عیقب ، هب  وت  ندمآ  اما 

ياـهراوید تشپ  ار  تا  هناـکدوک  ضغب  وت ، دیـشک ، دـهاوخن  یلوط  هک  متـسناد  یم  بوـخ  نم  تسناد ، یمن  مه  يرگید  سک  ره 
یلو دش ! یهاوخ  نم  یمیاد  نامهیم  هحرش ، هحرش  رگج  اب  يراذگ و  یم  اج  عیقب 
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یفرح دـنراد ؛ نتفگ  يارب  زین  يرگید  فرح  کشا ، زج  اه ، مشچ  نیا  ییوگ  يراد ! قرف  ترمع  خـلت  ياه  بش  همه  اب  وت  بشما ،
! ناج نسح  يدش  هتسکش  ریپ و  دوز  ردق  هچ  دوبک ! ياه  بل  تشط و  رگج و  نوخ  سنج  زا 

هک بشما  یـسک ؟ یب  ياه  هچوک  رد  ردام ، یکاـخ  رداـچ  غاد  اـی  دـناشک ، يدـیپس  هب  ار  تیاـهوم  كدـف ، نینوخ  ياـه  لـخن  مغ 
! دوب تدوخ  زا  رت  هدیمخ  تا  هیاس  يدمآ ،

قشع همان  ترایز  ادص  یب  ردق  نآ  یتفرگ و  لغب  رد  ار  تناوناز  یتسـشن و  مالـسلااهیلع  همطاف  يادیپان  ربق  رانک  تا ، یکدوک  لثم 
! تسکش مه  نم  لد  توکس  یتح  هک  یتسیرگ ، يدناوخ و 

رظن زا  ار  عیقب  دـعب ، يدرک و  دوب ، نایامن  رود  زا  هک  تّدـج  مرح  هب  یهاـگن  تا ، یناراـب  ناـگژم  تشپ  زا  يدروآ و  ـالاب  ار  ترس 
ياهریت اب  عیقب ، تمس  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  يدید  مشچ  هب  ار  شیوخ  هنابیرغ  توبات  يدنارذگ و 

.دش یم  تعیاشم  افج ،

دنک دهاوخ  تیارب  شیوخ ، ناتسد  اب  مالسلا ، هیلع  نیسح  هک  تسا  يرازم  نامه  هتشاد ، هگن  تباث  دوخ  رب  ار  تهاگن  هک  هطقن  نآ 
! دیشک دهاوخ  نوریب  تتوبات  زا  ار  نینوخ  ياهریت  مالسلا ، هیلع  سابع  هک  تسا  ییاج  نامه  و 

دنک یم  زاب  رس  شلد  هنهک  مخز  تنینوخ ، نفک  ندید  اب  یتقو  تشذگ ، دهاوخ  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  دناد  یم  ادخ  طقف 
.دوش یم  هزات  تردام  حورجم  هنیس  غاد  و 

شتماق تسکـش و  دـهاوخ  وت  تبیـصم  رد  شرمک  مه  زاـب  دریگب ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوزاـب  ریز  رگا  مه  مالـسلا  هیلع  ساـبع 
: دنک یم  همزمز  وت  اب  هک  يونش  یم  کنیا  مه  زا  ار  وا  یناوخ  هیثرم  دیمخ ! دهاوخ 

«. بیرَح ُهاخَا  َءراد  نَم  َّنکل  ِِهلامب و  َبیُصا  نَم  ابیرَح  َْسیَلَف  بیلَس /  تنأ  ٌروُفْعَم و  کسأر  ینِساحَم و  ُبِّیَطَا  یسأَر  ُنُهْدَأأ  »

نوچ مه  ار  وت  مرگن و  یم  كاخ  يور  ار  ترـس  هک  یلاح  رد  منک ، وبـشوخ  رطع ، اـب  ار  منـساحم  منز و  نغور  ار  مرـس  يوم  اـیآ  »
شردارب هک  تسا  یسک  هدز  تراغ  دنشاب ، هدوبر  ار  شلام  هک  تسین  یـسک  نآ  هدز ، تراغ  منیب / یم  هتخیر  گرب  خاش و  تخرد 

زا يا  هنحص  یهاوخب ، هک  نآ  یب  »(1) و  .دناشوپب كاخ  رد  ار 
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هیلع رغـصا  یلع  يولگ  نوخ  يوب  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نساحم  لد ، يازع  لاـس  هد  زا  سپ  هک  دـیآ  یم  تمـشچ  شیپ  ـالبرک ،
، مالسلا

هک زیخرب  ناج ! نسح  هّللادـبعابا » ای  کموَیَک  موی  ال   » ینک یم  اوجن  دوخ  اب  بل  ریز  هرابود  هاگآدوخان  دوش و  یم  باضخ  رطعم و 
سپ عیقب ، ياه  بش  هک  دناد  یم  زین  وا  .دناشک  یم  يرارق  یب  نافوت  هب  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  لد  يایرد  وت ، بشما  ماگنهبان  ریخأت 

هـضور وت  راب ، نیرخآ  يارب  اـت  شاـب  وا  لد  تولخ  رد  ار  بشما  کـی  نیمه  اـما  دـش ، دـهاوخ  بیرغ  شیپ ، زا  شیب  وت ، ندـمآ  زا 
! دوش هیرگ  مه  وت  اب  وا  یناوخب و  ار  ردام  هتسکش  هراوشوگ 

، دوش اریذپ  دوخ  رد  ار  تغاد  ناراوگوس  دناوت  یم  هن  دزورفیب و  تشوماخ  رازم  رب  ات  دراد  یغارچ  هن  هک  شخبب  ار  عیقب  مبیرغ ! اما 
ترایز يارب  دوب  رتراوازس  تردام ، ناشن  مان و  یب  ربق  دندیشخب ، یم  يریاز  عمش و  ار  عیقب  رگا  هک  دنوش ؛ تیاه  یـسک  یب  ریاز  ات 

! ییانشور و 

! تیمولظم غاد  هتسب و  شقن  تبرغ ، طوطخ  عیقب ، ریدقت  یناشیپ  رب  ایوگ  اما 

! تسا مالسلااهیلع  همطاف  هودنا  ثراو  راظتنا  مشچ  کنیا ، مه  زا  عیقب ،

یجنپ هجیدخ  / هدش نارابریت  رکیپ  مالس ،

.دراد شتسود  رایسب  ادخ ، هک  يدرم  تسا ؛ هدرپس  يدرم  يادص  هب  لد  شا  هنابیرغ  تولخ  رد  عیقب ،

دینـشن و ار  یـسوناف  چـیه  يوسوس  درکن ، سح  ار  یعمـش  چـیه  يانـشور  تساه  تدـم  هک  هداهن ، يرازم  كاـخ  هب  راـسخر  هاـم ،
.دمهف یم  ار  درم  کی  ياه  کشا  روضح  اهنت  .تسا  بیرغ  شبیرغ ، بحاص  لثم  هک  يرازم  .درکن  سمل  ار  یکشا  چیه  ِيامرگ 

زا هروس  کی  .تسا  هدـش  مگ  عیقب  رد  هک  تسا ، تشهب  زا  مهـس  کی  .تسا  ناهنپ  كاـخ  لد  رد  هک  تسا ، نامـسآ  زا  هّکت  کـی 
هناقـشاع نیرت  هنابیرغ  هدراذگ و  كاخ  رب  هرهچ  هک  درم  نیمه  درم ؛ نیمه  نابز  بل و  اب  زج  دـشن ، توالت  اه  نرق  هک  تسا ، نآرق 

! تسا هداد  رس  تیاهن ، یب  تبرغ  نآ  قارف  رد  ار  اه 
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! بیرغ ره  زا  رت  بیرغ  مالس ،

! بیرغ هداز  گرزب  بیرغ ، ِنابرهم  بیرغ ، ِيانشآ  مالس ،

! هدشمگ تشهب  ریاز ، یب  تبرت  غارچ ، یب  رازم  مالس ،

! هدیدمتس نابز  مولظم ، ناوزاب  موصعم ، نامشچ  ربص ، ناشفشتآ  مالس ،

! هدش نارابریت  رکیپ  هتخوس ، رگج  رو ، هلعش  هنیس  مالس ،

! نم بیرغ  ماما  مالس ،

.متدارا مامت  هچ  ره  روضح  اب  مساسحا ، ياه  مدق  اب  ملد ، مامت  اب  ما ؛ هدمآ 

! مزیوایب تغارچ ، یب  رازم  رب  ار ، میاه  کشا  نشور  ياه  سوناف  ات  ما ؛ هدمآ 

.مشاب تتیاهن  یب  تبرغ  کیرش  ات  ما ؛ هدمآ 

! یهدب هناد  بآ و  تنابرهم ، ناتسد  زا  ات  ما -  هدمآ  هنارتوبک  ما -  هدمآ 

.مریگ هانپ  تنابرهم ، هاگن  دبنگ  رد  يا  هظحل  دیاش  ات  ّتبحم ، صالخا و  ياه  میرک  ای  هتسد  هتسد  اب  ما ؛ هدمآ 

.وت فطل  ِزرم  ّدح و  یب  تعسو  نیا  نم و  نیا  الاح  تیب ! لها  میرک  يا 

.تسا روج  نام  هنابیرغ  مزب  بیرغ ؛ ناطلس  مه ، نیا  بیرغ و  يادگ  نیا  .وت  گرزب  تیانع  نیا  نم و  کچوک  ِلد  نیا 

.بیرغ مه  نم  بیرغ ، وت 

یم هنوگچ  نم ! يالوم  ردام  زا  مه  يا و  هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  مه  ار  تتبرغ  امـش ، رخآ  اجک ! وت  یبیرغ  اجک و  نم  تبرغ  هن ! اّما ... 
نیا تقو ، نآ  یشاب و  تشهب  لها  ناناوج  دیس  دشاب ، يراج  تیاه  گر  رد  همطاف  یلع و  نوخ  یشاب ، ربمایپ  ياه  هناش  تنیز  دوش 

ار تنایخ  كانزوس  شین  راب  دـنچ  يا !؟ هدروخ  رجنخ  تشپ ، زا  راب  دـنچ  نم ! مولظم  ماما  .دراپـسن  تقـشع  هب  لد  درماـن ، راـگزور 
یتعدب رهز  دوبن ؛ هدعج  رهز  اهنت  تسشن ، ترگج  رب  هک  يرهز  اقآ ! درادن ! نایاپ  امش  تبرغ  هّصق  راگنا  راب ؟...  دنچ  يا !؟ هدیشچ 

، تیگدـنز رفـسمه  راـنک  رد  یتح  هک  نیا  تسین  بیجع  دـنرپسب ، تعدـب  نیا  هب  لد  هک  یتـقو  .درک  ضوع  ار  قشع  ریـسم  هک  دوب 
! یشاب بیرغ 

.یجنگب رشب  کچوک  نهذ  رد  هک  يدوب  نآ  زا  رت  گرزب  وت  تیب ! لها  میرک  ای 
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يوسوم رغصا  یلعدیس  /؟ مزیرن کشا  میالوم  ییاهنت  هب  هنوگچ 

رب هنیک ، رجنخ  دنا ؛ هتشاد  اور  وت  اب  اهدادیب  هچ  ییاهنت ! مغ و  يانشآ  رید  تحاس  يا  ّتیمولظم و  تبرت  يا  تبرغ ، ناتسآ  يا  عیقب ،
! یماش یفوک و  سنج  زا  ینایفسابا ، یلهجوبا و  ياه  هنیک  سنج  زا  دنتخاون ؛ تیارآ  نامسآ  تماق 

! دنک لّمحت  تسناوتن  ار  بآ  یلالز  ناهاگ ، نابش  هک  نز ، نآ  و  ... 

! تخورف هیاس  تمیق  هب  ار  باتفآ  هک  نز ، نآ 

! درپس شتآ »  » هب بآ ، رد  ار  شیاه  تسد  هک  نز ، نآ 

ناقفانم ار  شا  همیخ  هک  هاگ  نآ  منک ، یم  رکف  نیادـم »  » هب هک  هاگ  نآ  میرگن ، میالوم  ییاـهنت  هب  هنوگچ  تبرغ ! ناتـسآ  يا  عیقب ،
! دندرک تراغ  داهج ، ِیعاد 

! دنتفرگ ریت  جامآ  هب  ار  شتوبات  هیاس  یتح  هک  یتقو  مزیرن ، کشا  میالوم  ییاهنت  هب  هنوگچ 

هنیک ردق  هچ  دزوس ! یمن  ناگتـشرف  کشا  زج  یعمـش  شا ، ییایربک  ناتـسآ  رب  زورما ، یتح  هک  منکن ، هیرگ  شا  ییاهنت  هب  هنوگچ 
.تسا ماوت  ناکاپ ، تبرت  بیرخت  اب  هاگ  ریت و  جامآ  اب  هاگ  رهز ، اب  هاگ  ریشمش ، اب  هاگ  هک  يا  هنیک  تسا ! تخس  لیباق  نادنزرف 

یتبرش دوب ، تشهب -  یلزا -  لزنم  هب  تشگزاب  هزیگنا  هک  یتبرـش  دیـشچ ؛ یم  ار  تبرـش  توالح  الوم ، هنـشت  ياه  بل  دوب و  بش 
.تشاد تداهش »  » معط هک 

شتسد هک  یسک  درک ؛ یم  شیادص  یسک  .دوب  هتخود  شرع  هب  ار  شهاگن  تداهش ، یتسم  دنازوس و  یم  ار  شدوجو  مامت  قشع ،
.دوب هدرک  زارد  وا  تمس  هب  نامسآ ، هنیس  زا  ار 

شود لد ، ِشتآ  ِرذگ  زا  تفرن  عمش  رب 

تفر ام ، ِرس  رب  رگج ، ِزوس  زا  هک  دود  نآ 

ممشچ هشوگ  زا  مد  هب  مد  وت ، خر  زا  رود 

تفر الب  نافوت  دمآ و  کشرس  بالیس 
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؛ تقاط یب  ییوناب  مه  زاب  .تفر  یم  ناتـسلخن  ياهتنا  ات  دـنلب ، يا  هلان  يادـص  هاگ ، دوب و  هتفرگ  ار  هناخ  لـها  ماـمت  هودـنا ، ياوجن 
هنادرمناوجان مسر  زا  هآ  .دومزآ  یم  البرک  رد  روضح  يارب  ار  دوخ  بات  هک  ییوناب 

.تسا مامتان  شدنژن ، هنیک  و  دنژن ، شبلق  یهایس  هک  ایند !

یمن اشامت ، کشا و  يارب  قشع ،»  » يارب لد ، يارب  ییانعم  تسا ، -  هتفهن  نآ  رد  یتسه  مامت  ییابیز  هک  تمان -  هب  مسق  ناج ! الوم 
! میدیشچ یمن  ار  تتبحم  لالز  زا  يا  هعرج  رگا  دنام ؛

تماهـش مالـسلا و  هیلع  یلع  لثم  تیاه ، تسد  تواخـس  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لـثم  تهاـگن ، یناـبرهم  نم ! يـالوم 
نامیاه هنوگ  زا  وت ، دای  اب  هک  میناشف  یم  یکشا  ياپ  هب  ار  دوخ  یتسه  مامت  زورما ، ناجالوم ! .دوب  مالسلااهیلع  همطاف  لثم  تمالک ،

.دراپسب عیقب  هنابیرغ  ياه  هیوم  هب  لد  ات  تس ؛ يراج 

! عیقب خیرات ، هانپ  رد  هتفخ  يا 

! عیقب خیرات ، هآ  يامن  هنییآ 

یتسه ناماه  هصغ  مامت  قادصم 

! عیقب خیرات ، هاگن  نیرت  مولظم 

ام يراج ! ياه  کشا  هب  ار  وت  هتسکش ؛ ياه  لد  هب  ار  وت  يراج ! اه  کشا  وت ، مان  اب  دنوش و  یم  هتسکش  اه  لد  وت ، دای  اب  ناجالوم !
.تسوت هناتسآ  رذن  ناماه  کشا  هک  ناشچب ؛ ترایز ، يا  هعرج  ار 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش 

هراشا

هعمج

تشهب 1382 يدرا   12

رفص 1424  29

May. 2  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  / دننک یم  هیرگ  بشما  رادافو ، ياهداب 

هنوگرگید یبارـش  راب  نیا  هعجاف ، ياهروگنا  .تسوت  يدـهعیلو  ِدُزم  نارکوش ، ماج  نیا  .شونب  ریگب و  مالـسلا ! هیلع  اضر  يا  ناـه ،
.دنا هدیرفآ 

.تسا هدوشگ  شوغآ  ناشکهک  .داد  دیاب  یخساپ  دناوخ ؛ یم  مان ، هب  ار  شیوخ  هتخوس  رگج  دنزرف  نامسآ ، مام 

ار تبرغ  .دنتـسناد  سیلبا  دهعیلو  ار ، دنوادخ  هفیلخ  هک  نیا  دش ؛ دهاوخن  هدیـشخب  گرزب  هانگ  رت ؟ عیـسو  نیا  زا  ّتیمولظم  مادـک 
یبش ِقلطم  ِیکیرات  رد  شیوخ ، ناشکهک  زا  هداتفا  رود  يا  هراتـس  هک  دیمهف  دـهاوخ  یـسک  هچ  دـینک ؟ یم  انعم  هنوگچ  مدرم ! يا 

! تسا هدیشون  ار  خلت  ِماج  هنوگچ  هاک ، ناج 

يزوس رگج  هداج  هچ  ناشکهک ، نیا  هک  هآ ! .درذـگ  یم  روگنا  ياه  هشوخ  نیرت  نیگآرهز  ِقمع  زا  ناشکهک ، هب  تشگزاب  هداج 
!؟ دراد

هک یتقو  دز ، دـهاوخ  رـس  يا  هدـیپس  زگره  سپ ، نیز  ایآ  یـسپ  تسا ؛ هدـمآرب  بذاک  هدـیپس  هک  کنیا  دوب ؟ یبش  هنوگچ  بشید 
؟ میا هدرپس  كاخ  هب  ار  باتفآ 
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، نابش همین  دنرذگ و  یم  نم  زا  هک  یناراوس  ِموجه  رد  ما  هدنام  اهنت  نم  کنیا ، .دنرب  یم  امغی  هب  ار  مرـس  نادرگرـس ، ياه  هشیدنا 
هتفرگ شود  رب  هک  يراب  هلوک  منک و  یم  سح  ار  رظتنم  ِدرم  .تسا  هدوب  نشور  هراومه  شغارچ  هک  دـنزات  یم  يا  هناخ  تمـس  هب 

هدرتسگ شیاپ  شیپ  ناگراتس ، زا  شورفم  يا  هداج  .تسا 

.تسوت نادنزرف  ناردپ و  نیرید  ریدقت  هنوگ ، نیا  یترجه  هک  تسا ، نتفر  ِتقو  الوم ! شونب  .دوش  یم 

نیرخآ يارب  ات  دنزو ، یم  تیوس  هب  باتـش  اب  هنیدم ، ياهداب  مامت  کنیا ، هک  نم ! يالوم  اشگب ، يا  هرجنپ  ار  اه  سفن  نیـسپاو  نیا 
.دنریگرب شیوخ  يالوم  هرهچ  زا  ار  هشیمه  ِرطع  راب ،

.دوش یم  هحرش  هحرش  دزوس و  یم  هک  يرگج  رب  دنشاب  ییاکنخ  ات  دنزو ، یم 

.دننک عییشت  شیوخ  ِشود  رب  ار  بیرغ  يرکیپ  ات  دنزو ، یم 

.دننک یم  هلان  بشما  رادافو ، ياهداب  دینک ! شوگ  بوخ 

! نم يالوم  اشگب ، يا  هرجنپ  ار  اه  هظحل  نیسپاو  نیا 

.دنبوشآ یم  ترس  رد  ار  نهک  تارطاخ  هنیدم ، ياهداب 

.یمهف یم  بوخ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  هراپ  هراپ  رگج  رب  ار  هدعج »  » ِرهز معط  کنیا ،

! دراد ینازوس  ِمرُه  هچ  تنایخ ،

.هشیمه ِنایفوک  هرصاحم  رد  رگید  يدرم  رگید ، راب  تسا و  هدمآ  رب  ناسارخ  زا  راب  نیا  هفوک ، ِبش 

.دنا هتخیر  ماج  نیا  رد  هک  تسا  مجلم  نبا  ِباذم  ِغیت  نیا  کنیا  تسین ؛ روگنا  ِبآ  ماج ، نیا 

.تسا هدش  هداز  نومأم  ناتسد  رد  هک  تسا  نشوجلا » يذ   » ِرسپ هنشد  تسین ؛ روگنا  بآ 

.تسا دیشرلا  نوراه  ِنادنز  ِدولآرهز  يامرخ  تسین ؛ روگنا  بآ 

.دوب دهاوخ  زین  يا  هفوک  دشاب ، هنیدم  ات  تسا ؛ ینیرید  ِّتنس  نیا 

.تسا هدنام  دوشگ  نانچ  مه  هک  يا  هرجنپ  ار و  نیمز  ِسیخ  ِنامشچ  دید  یهاوخ  يرگنب ، کین  رگا  کنیا 

ناشکهک تمـس  هب  هرجنپ  زا  هدیـشک ، مارآ و  هک  يرون  ددـنب و  یم  ار  اه  مشچ  تسا ؛ دوعوم  ِترجه  ِهاـگ  دـنز ، یم  دـنخبل  يدرم 
.دوش یم  يراج 
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یجنپ هجیدخ  !/ نم بیرغ  نامهیم  يدمآ ، شوخ 

هک تساه  لاس  .يدیشخب  وربآ  تیاه  مدق  تشهب  هب  ار  مهایـس  ور  كاخ  تمدق ! يافـص  يدمآ ! شوخ  نم ! بیرغ  نامهیم  مالس ،
مشچ رب  اپ  يداهن و  ّتنم  تیاه ؛ مدق  يادف  وهآ ! نماض  .ما  هتخود  هنیدم  هار  هب  مشچ  هک  تساه ، لاس  .متسه  تندمآ  راظتنا  مشچ 

! یتشاذگ میاه 

تیارس ممشچ  هساک  مزیزع  »

تیاپ ياج  ممشچ  ود  ره  نویم 

زاب یهن  اپ  لفاغ  هک  مسرت  نآ  زا 

« تیاپ هب  منوگژم  راخ  هنیشن 

!... تسین تا  ینامسآ  روضح  يارب  یبوخ  نابزیم  راید  نیا  دنچ ، ره  اقآ ! يدیشخب ، ینشور  ار  سوت  غورف  یب  ياه  مشچ 

! تسا زاب  ِزاب  تیب  لها  فوئر  يارب  سوت ، شوغآ  لاح ، نیا  اب  دهد ، یمن  ار  هنیدـم  يوب  تسا و  هبیرغ  تیارب  نم  كاخ  دـنچ ، ره 
.دوبن همئالا » نماث   » نوچ یتیاهن  یب  تعسو  نابزیم  هاگ ، چیه  تسا ، هتشادن  وت  نوچ  ینامهیم  هاگ ، چیه  سوت ،

! نکن یبیرغ  یتخاس ! رّطعم  تروضح ، رطع  هب  ارم ، كاخ  اقآ !

.دش خیرات  هرهش  دمآرد و  یبیرغ  زا  تفای ، تسادق  دش ، تدوجو  تشهب  رازم  سوت ، كاخ  هک  یتقو  زا 

.دنک یم  رفس  ناسارخ  هب  دریگ ، یم  شلد  هک  سک  ره  الاح 

.دنک یم  عولط  ناسارخ  نامسآ  زا  حبص ، ره  باتفآ ، تسا ، هدش  سوت  تنیز  وت  يالط  دبنگ  هک  یتقو  زا 

.ما هتفرگ  بقل  هتسکش  ياه  لد  هاگ  هانپ  ما ، هدش  وهآ  نماض  نابزیم  سوت -  نم -  هک  یتقو  زا 

ار متـشه  هلبق  بقل  دـنرب ! یم  مان  فورعم ، ياه  نیمزرـس  رامـش  رد  مه  ارم  رگید  الاح  .تسا  هدـش  اه  لد  هلبق  وت ، روضح  اـب  سوت 
.مراد ییایب  ورب  مدوخ  يارب  مه  نم  رگید  الاح  .ما  هتفرگ 

.دنتسین هبعک  ناریاز  زا  رتمک  متشه ، هلبق  ناریاز 

! تسین مزمز  همشچ  زا  مک  تا ، هناخاّقس  بآ 

! نم بیرغ  نامهیم  نم ! زیزع  نامهیم 

وت .لیاس  ره  زاین  دیرم و  ره  دارم  یلد و  ره  يانـشآ  ابرغلا ! بیرغ  يا  وت  کنیا ، دوب و  بیرغ  وت  روضح  یب  سوت ، هک  نکن ، یبیرغ 
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! ینم زیزع  نامهیم  وت  یججحلا و  نماث 
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ییوخ يدهم  / انشآ بیرغ 

مالسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ای  َکیلع  ُمالَّسلا 

ناسارخ و ناطلـس  ییوت  .کئالم  فاـطَم  تا ، یتوکلم  هاـگراب  تسا و  قشاـع  ياـه  لد  هاـگ  هلبق  تَمَرَح  قشع ! روشک  هاـشداپ  يا 
، ار نیمزرـس  نیا  دوجو  سم  يداهن و  راید  نیا  ِكاخ  هنیـس  رب  ار  تکرابم  مودق  هک  ییانـشآ  بیرغ  نامه  وت  هنیدم ! ءابرغلا  بیرغ 

.يدیشخب الط  رابتعا 

، ددرگ یم  ییانشور  ناسر  هدژم  هتفر ، باوخ  ِنامشچ  رب  مد ، هدپس  دناشن و  یم  نامسآ  هنیس  رد  ار  شؤلألت  دیـشروخ ، هک  هاگ  نآ 
، ناسارخ دوش ؛ یم  كاخ  نیا  هنهپ  رب  تروضح  زیگنارطع  زین  ابص  داب 

.دهد یم  ار  وت  روضح  رطِع  میمش  هک  تساهوزرآ  ناعنک 

تیاضر هب  قح  ياضر  تسا ؛ حـیبذ  قشع  يانِم  لـیلخ و  سدـُق  ماـقم  شتـسادق ، هک  ینیمزرـس  ییاـم ؛ نیمزرـس  دیـشروخ  عَلْطَم  وت 
.تسوت

.يدناوخ ییانشور  ثیدح  نیمزرس ، نیا  تعسو  رب  یتخومآ و  یگدنلاب  راید ، نیا  رد  ار  هشیدنا  كدوک  تندمآ ، اب  وت 

.دنفاتشم ياه  ناج  همه  تکُلم ، يایاعَر  تسا و  ناقشاع  بولق  رب  تتنطلس  هک  ینامیلس ، زا  رترب  وت 

.دوب هتشگ  نامز  نوعرف  رگ  ناشیرپ  تتماما ، زاجعا  هک  یسوم ، زا  رتارف  ییوت 

وت يوک  رس  رب  نافعضتسم ، تسا و  هداهن  انب  ادخ  ار  تترایز  میرح  دیدرگ و  ناگتخوس  لد  نمأَم  تَمَرَح ، هک  یناگدشلد  حیسم  وت 
.ُءافعُّضلا َنیعم  ای  َکیلع  مالّسلا  دنا : هدیزگ  لزنم 

هرجنپ تساه ؛ مغ  اه و  جـنر  هدـنهد  مایتلا  تترایز ، تساود و  يدرد  ره  رب  ترکذ  هک  اه ، مخز  هدـنهن  مهرم  ییاه و  لد  بیبط  وت 
.دندنب یم  لیخد  نآ  رب  ناشیاه  بلق  اب  تَیوک ، نایادگ  هک  دیما ، تمس  هب  تسا  يا  هچیرد  تدالوف ،

.تیالو ِنامسآ  نازورف  هراتس  نیمتشه  یتلاسر و  غاب  هویم  وت  وهآ ؛ نماض  یقلخ و  عیفش  وت 

.تفرگ ندیراب  وت  تَمارک  اب  تمحر  ربا  نامیا ! طرش  دیحوت و  مکحم  باتک  ییوت 

؛ هدوبر ناقشاع  زا  رارق  تلامج ، هزوریف  تسا ؛ نازیرگ  ياه  ناج  سنُا  نمأم  وت  رازم  فوئر ! ماما  يا 
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.دپت یم  هک  تسوت  تیانع  اب  نیمزرس  نیا  بلق  تسوت ؛ تیالو  زا  یتایآ  یگلمج  تیولع ، راتفر 

.تسام ياه  همان  وریپ  هشیمه  تتباجا ، ياضما 

.دوبر نامیاه  ناج  زا  ار  ناوت  بات و  ناتسمز ، يامرس  نوچ  تنتفر  دوب و  راهب  ییابیز  هب  تندمآ 

یجنپ هجیدخ  «!/ وهآ نماض  مالس  »

دیآ یم  بیس  يوب  تمرح ، زا  هشیمه 

! دیآ یم  بیجع  کئالم ، لاب  يادص 

نم هتسکش  لد  وهآ ، نماض  مالس !

دیآ یم  بیرغ  تهاگن ، سوب  ياپ  هب 

تسا یناراب  عیقب  ات  وت ، ِیمخز  هاگن 

..!؟ دیآ یم  بیبط  هنیدم ، تمس  رگم ز 

اهنت هبیرغ  يا  تلد ، رد  ياپ  هب 

دیآ یم  بیرقنع  فجن ، تمس  مالسلا ز  هیلع  یلع 

.تساهرتفک هاگ  هدعو  وت ، دبنگ  يالط 

دیآ یم  بیکش  یب  نم ، لد  رتوبک 

داد یهاوخ  داُرم  مبلق  هب  هتشگ  تارب 

.دیآ یم  بیُجی » نّما   » هلان هک  ارچ 
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يرهطم داتسا  تداهش 

يداب تهزن  «/ داتسا رضحم  رد  »

هظحل هب  لاق ،»  » يرمع زا  سپ  ار  ام  وت  ات  میتسشن ، یم  وت  قشع  ربنم  ياپ  وت ، ییاهنت  هرجح  رد  یبش  ات  دوب  یهار  ار  ام  شاک  داتـسا !
! يدرک یم  تیاده  لاح »  » يا

نید سک  ره  دور و  یم  لطاب  نامگ  مد ، هب  مد  قح ، رب  دـیآ و  یم  رد  قح  سابل  هب  نآ  ره  لطاب ، هک  ناـمزلارخآ  ياـسفناو  نیا  رد 
، نامدارم ریپ  هک  يداتسا  رضحم  كرد  زا  تیمورحم  دنا ، « نوُحِرف مُْهیََدل  اِمب  بْزِح  ُّلُک   » دنک و یم  ریسفت  شیوخ ، سفن  نابز  اب  ار 

.تسا یندرواین  بات  خلت و  تخس و  دنتسناد ، یم  دوخ  رمع  لصاح  شیوخ و  نت  هراپ  ار  وا  هر ،) ) ینیمخ ماما  ترضح 

ِمخ ردنا  زونه  ام  دـیاشگ و  یمن  نیقی »  » هار يوس  هب  ار  لد  ِمشچ  کی ، چـیه  هک  ییوگ  تفگ و  همه  نیا  زا  میا  هدرزآ  لد  داتـسا !
يا هظحل  اب  ار  نام  هتفـشآ  ناشیرپ و  حور  دـناهرب و  ناکم  نامز و  باجح  زا  ار  ام  دـناوت  یمن  يزاجعا  چـیه  اـیآ  میتلاـهج ! هچوک 

تریح يداو  رد  یگتشگرس  زا  ار  ام  دهد و  خساپ  ار  باوج  یب  ياه  شـسرپ  همه  دناسرب و  ناماس  رـس و  هب  وت ، رـضحم  رد  ذّملت » »
کی هب  ار  يرون  لاس  نارازه  دـنناوت  یم  ادهـش  هک  تسین ، ناکم  نامز و  هلـصاف  تسا ، هدـش  لیاح  وت  اـم و  ناـیم  هچ  نآ  دـناهرب ؟

.دنزوب ییوک  ره  رب  یمیسن  نوچ  مه  اهر ، هدازآ و  دنیامیپب و  یندز  مه  رب  مشچ 
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هثحابم مه  وت  حور  ِتراهط »  » اب دناوت  یمن  هک  دـشاب  یم  یلد  یگدولآ  تسا ، هدرک  هاتوک  وت  تیانع  ناتـسآ  زا  ار  ام  تسد  هچ  نآ 
قشع و طوطخ  نآ ، رب  دـناوتب  اـت  دـبایب ، یلقیـص  فافـش و  ار  دـیرم  لد  هنییآ  دارم ، هک  تسا  یماـگنه  داُرم ، دـیرم و  يّـالوت  .دوش 

! دیامن کح  ار  دیحوت 

يارب ییاـج  وت ، هناـخ  رد  زج  هک  .تسا  یلئاـس  هچ  رگا  تسین ! وت  رگ  تیادـه  ِتسد  شزاون  لـباق  نم ، هدروـخ  طـخ  راـب  رازه  ِلد 
.تسا هتفاین  لامک  تیاده و  ییادگ 

نم .دهاوخ  یم  ار  يرت  نوزفا  تیانع  وا ، جایتحا  دبلط و  یم  رتشیب  ار  هناخبحاص  مّحرت  دشاب ، رت  تعاضب  یب  رتریقف و  هچ  ره  لئاس ،
زارد وت  ناتـسآ  هب  تخانـش ، یکدنا  ییادگ  يارب  ار  شیوخ  یلاخ  ِتسد  هک  متـسه  ینیکـسم  ره  زا  رت  هراچیب  تفرعم »  » بتکم رد 

.ما هدرک 

هب هدب و  ياج  شیوخ ، یتسم  روش و  سرد  ربنم  ياپ  رد  ار  ام  داتـسا ! سپ  دننارب ، شیوخ  زا  ار  نایادـگ  هک  تسین  ناگرزب  مارَم  رد 
! ریذپب يدرگاش 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / لماک ناسنا 

تفگـش یقافتا  دـهاش  ات  تسیرگن ؛ یم  نامـسآ  هب  یناـهگان ، ياـه  هظحل  راـظتنا  رد  هچوک  دوب و  هدـش  مگ  شا  یهایـس  رد  بش ،
« لماک ناسنا   » زا ریوصت  نیرتهب  هک  تسا  هتـسشن  يا  هظحل  راظتنا  رد  زار ،» هگاشامت   » راگنا .دشاب  تشونرـس » ناسنا و   » يارب زیگنا ،

.دراذگب شیامن  هب  ار 

زا نامز  .درک  یم  هفاضا  ناتسار » ناتساد   » هب رگید  یلصف  شتشونرس ، راکـشآ و  ار  نامز » تکرح و   » هتفهن ياهزار  شیاپ ، يادص 
زا رابت ، یفوک  میخژد  .دشاب  زیگنا  تفگـش  هثداح  نآ  يوگ  باوج  تسناوتن  یقطنم » تاضراعت   » زا کی  چـیه  دـنام و  زاب  تکرح 

تشگنا دمآ و  نوریب  هچوک  یهایس 

هک یناکلپ  اهنت  تداهش ؛ تداهش ! دنا ؛ هتشون  شا  « یمالـسا ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم   » راگنا تشاذگ ! تیانج  هشام  يور  ار  شدیلپ 
.دوب مالسلا » هیلع  ینیسح  هسامح   » هدنهد همادا  تشاد و  ور  شیپ  ار  ملسو » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  هریس   » دش یم  نآ  اب 
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.دوب مالسلا » مهیلع  راهطا  همئا  يریس   » رد يریس  شقالخا ،» هفسلف   » دوب و هدرک  باختنا  ار  تداهش  ندوب ، زاغآ  زا  وا 

« مالـسلا هیلع  یلع  هعفاد  هبذاج و   » دروم رد  اهنت  هک  دوب  هتخاـس  هاـگآ  ناـنچ  یمالـسا » مولع  اـب  ییانـشآ   » زا ار  وا  تخانـش ، هلأـسم 
« یمالـسا رکفت   » و ادج ، مه  زا  ار  لطاب » قح و   » تشاد یعـس  هشیمه  وا  .درک  یم  لمع  نآ  هب  ناوت  مامت  اب  هکلب  درک ؛ یمن  تبحص 

.دیامن ایحا  ار 

زا هر ) ) ینیمخ ماما  هدومرف  هب  هک  هر ) ) يرهطم یضترم  خیش  جاح  دیهش  داتسا  خّروم ، هیقف  رکفتم و  ِفوسلیف  یمالـسا ، مولع  همالع 
تایح ار  ناگدرم  دوخ ، نازورف  عاعـش  اب  دوب و  ریظن  مک  میرک ، نآرق  مالـسا و  هفلتخم  نونف  یـسانش و  مالـسا  رد  : » هک دوب  یناسک 

«. دناشفا یم  رون  اه  تملظ  هب  دیشخب و  یم 

تیصخش شا ، یناحور  جورع  تفرگ و  لکش  هنوگ  نامه  شتشونرس ، دوتس ، یم  ار  دیهش »  » تداهش و هک  هنوگ  نآ  دیهش ، داتـسا 
دهاش هعماج ، ات  دوب  مالـسا » رد  تیبرت  میلعت و   » شداهج درک و  یم  داهج »  » رمع مامت  رد  وا  .دناسر  یقیقح  لماکت  هب  ار  وا  يونعم 

ياهراتفگ  » .دشاب ناسنا » یعامتجا  لماکت  »

اب شیاـناوت ، ملق  تخوـمآ و  یم  شنیب  شناد و  بلاـط  ِناـگتخیهرف  هب  ار  يربـهر » تماـما و   » و یهلا » لدـع   » ِموـهفم شا ، « يوـنعم
ترضح نانمؤمریما  ياهراتفگ  زار  زا  هدرپ  هغالبلا » جهن  رد  يریس  »

.تشاد یم  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

زا هدـنامزاب  تارطاخ  مامت  یتح  شراثآ ، داـی و  ماـن و  هک  دوب  نیرـصاعم  نیب  رد  رکفتم  نیرتاـناوت  داـی ، هدـنز  داتـسا  دیهـش و  ملعم 
.تسا راگدنام  یندشان و  شومارف  ناشیا ،

! داب شتمه  يادنلب  رب  نیمز  اه و  نامسآ  دورد 
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( يرجه خیرات  أدبم   ) هنیدم هب  هکم  زا  لوسر  ترضح  ترجه 

هراشا

هبنش

تشهب 1382 يدرا   13

لوالا 1424 عیبر   1

May. 3  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  / میدروآ وت  لابقتسا  هب  ار  ناهج 

.تفر دیاب 

هبعک اب  .تسا  یبیرغ  رهـش  هّکم ، .دـیا  هدرک  انب  رگید  ییاج  ار  شیوخ  ِكاخ  امـش  .دوب  دـهاوخن  قشع  ِنارفاسم  ِهاـگمارآ  اـج ، نیا 
شیوخ رد  يراشرـس  تّذل  دنیرفآ ، یم  يرود  هک  نانچ  مه  ترجه ، .تشگ  یهاوخ  زاب  يزور  هک  هناقداص  يدنگوس  نک و  عادو 

.دراد هتفهن 

.تسا هتـسب  ار  رفـس  راب  هلوک  هدیـسر ، نامـسآ  زا  ِدرم  سپ  دراد ؛ يا  هزات  ياه  بلق  قشع ، نشور  شراب  يارب  هزات ، ِنیمزرـس  کی 
.كدنا هُنب ، تسا و  هدیشک  زارد  ور  ِشیپ  نشخ ، نیگمشخ و  هداج ،

.ار تا  هتسخ  ِرفاسم  دوبن  يا  هتسیاش  هقردب  رهش ! يا 

هرـصاحم رد  اّما  هتفای ؛ نیقی  ِبلق  کی  زا  رت  نشور  منیب ، یم  ار  يا  هناخ  کنیا  .دـنا  هزات  ياـه  نوخ  هنـشت  هراومه  هتخآ ، ياـه  غیت 
.دنرامش یم  هظحل  راظتنا ، هب  دنا و  هتفای  لقیص  لهج ، ِرهز  هب  دنشخرد و  یم  هنیک  ِناتسد  رد  هک  ییاهریشمش 

؟ دشاب هدز  مقر  يرگید  هّصق  ریدقت ، هک  یتقو  داتفا ، دهاوخ  رگراک  غیت ، مادک 

.دنک یم  بلط  ار  وت  تماهش  رگید ، ِراب  وت ، ِراگدرورپ  یلع ! يا  ناه 

.دوب دهاوخ  وت  ِناحتما  ِهاگباوخ  بشما  نامسآ ، ِرفاسم  ِرتسب  هک  باوخب ، کنیا 
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گنس يال  هبال  زا  اه ، توبکنع  مامت  هاگان ، هب  سپ  .دراذگ  یم  هار  رد  مدق  گرزب ، ِرفاسم  و  دنا ...  هتفر  هناشن  ترکیپ  رب  اهریشمش 
.دنیاشگ یم  لاب  اه  هوک  ِتمس  هب  مارحلا ، تیب  ِنارتوبک  دنزیخ و  یم  رب  اه 

ماشم هب  رهش  هزاورد  زا  ینامسآ  يرطع  دهد و  یم  شزاون  ار  رهـش  هرهچ  کنخ ، نادنچ  یمیـسن  سپ ، .دزوس  یم  راظتنا  رد  هنیدم 
.دسر یم 

.تسا هدمآ  امش  ِرادید  هب  تسد  هب  غارچ  يرفاسم  هک  دیباتشب ، رظتنم ! ياه  بلق  همه  يا  ناه 

.دنوش یم  زاب  دوخ  دیآ ، دورف  وراب  زا  ناشندوشگ  يارب  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  رهـش ، ياه  هزاورد  دجنگ و  یمن  شیوخ  رد  هنیدم 
ياپ ِریز  نیمز ، دزیر و  یم  ورف  اه  هناخ  ِفقـس  زا  طاـشن  تریح و  .دـناشوپ  یم  ار  رهـش  ياـضف  قداـص ، يا  هدـیپس  ِدـنلب  ِجوم  سپ 
دوش یم  هتشاگن  کنیا  گرزب ، يراتفگ  ِلصف  رس  .دنک  یم  هبرجت  ار  نیریش  فیفخ و  یشزرل  رایتخا ، یب  هدیـسر ، هار  زا  ِدیـشروخ 

.دننک یم  حیرشت  شیوخ  رد  اهراب  ساوسو ، اب  ار  هظحل  نیا  خیرات ، ياه  باتک  ِمامت  و 

هاگ شتسرپ  .دنوش  یم  رت  عفترم  قشع ، ِهوکش  ِنشج  رد  اه ، هوک  دنز و  یم  شیوخ  ینامسآ  ِراقو  رب  هیکت  ادخ ، گرزب  هفیلخ  سپ 
.تسا هدروآ  تمحر  امش  رب  نینچ  کنیا ، هک  تسوا  دینک ! انب  ار  نیتسار  ِدوبعم 

گنـس هتخت  زا  ار  یمارگ  ِتحاس  هک  نانآ  رکم  زا  تسا و  هتـسخ  لبُه  زا  تس  يرید  هک  يا  هبعک  دـیوگ ؛ یم  دورد  ار  امـش  هبعک ،
.دنا هدرک  ُرپ  ریقح ، ياه  هّرد  ياه 

 ... رـسای دنتـسناوتن : ترجه  هک  ناـنآ  هنادواـج  ِهاـگمارآ  دـیراذگم و  رظتنم  ار  میهاربا  ِثاریم  دـناوخ ؛ یم  شیوخ  هب  ار  امـش  هبعک 
.دینایور ار  تقیقح  ِعیفر  ِهاگتشِک  ناشنوخ ، هک  نانآ  ...هّیمس و 

! دورد ار  نامسآ  ِرادرس 

.میا هدروآ  وت  لابقتسا  هب  ار  ناهج  هک  هن ، هنیدم  کنیا  ماغیپ ! کین  ِلوسر  يا  هآ ،

يوسوم رغصا  یلعدیس  / مالسا زور  نیلوا 

تفای يرترب  یکالفا ، رخافت  رب  یکاخ  ِناهج  هک  يزور  دوب ؛ هدش  زاغآ  زیگنا  تفگـش  يزور  دش و  یم  ضوع  تشاد  خیرات  ریـسم 
.داد رارق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هنیدم  تمس  هب  هّکم  زا  ار  خیرات  ریسم  ینیمز ، ناشکهک  و 
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زاغآ شبات  هظحل  تفرگ و  نشج  هنیدـم  رد  ار  شجوا  هطقن  دوب ، هدرک  عولط  هکم  نادادـماب  زا  هک  تقیقح  نابات  هشیمه  دیـشروخ 
.دش

هنیدـم رد  زاغآ و  هنیدـم  زا  ار  دوخ  تکرح  هک  یخیراـت  دوب ؛ خـیرات  ریـسم  رد  مالـسا  تکرح  نیلوا  مالـسا و  زور  نیلوا  زور ؛ نآ 
.داد دهاوخ  نایاپ 

ربمایپ هرابود  ّدلوت  زور  مالـسا و  یناهج  تکرح  نیزاغآ  ِزور  زور ، نآ  دوبن ! زاجح  ناناملـسم  زور  دوبن ، برثی  مدرم  زور  زور ، نآ 
رب زورما  هک  یتقیقح  داد ؛ یم  رارق  نایناهج  رایتخا  رد  ار  تقیقح  لالز  هک  ینید  ندیشک  سفن  زور  دوب ؛ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رـشق و ره  زا  ناملـسم ، اه  نویلیم  هّللا ،» لوسر  دمحم  هّللاالا و  هلاال   » هیاس رد  تسا و  هتـشارفا  تفرعم  مچرپ  ّتیناسنا ، عیفر  ياه  هلق 
.دننک یم  یگدنز  سابل ، گنر و 

یم در  خیرات  ِرانک  زا  انیبان ، ياه  مشچ  اب  هک  دنتسه  یناسک  هشیمه  اّما  دوب ، هتشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  يرایسب  ياهاپ  ّدر  خیرات ، ِریـسم 
رد نانچ  لهاج ، نارگید  نآ  اّما  دـندید ، یم  ار  خـیرات  تکرح  زاغآ  راغ ، يدورو  توبکنع  راـغ و  لـخاد  رتوبک  زور ، نآ  .دـنوش 
یم ار  اه  هرطاخ  نیرتراگدنام  تسا و  ینیریش  هظحل  هشیمه  لابقتسا ، دنتشگ ! یم  نیمز  رد  نامـسآ ، لابند  هک  دندوب  بکرم  لهج 

، يداش زا  راشرـس  نارگاینخ  .لگ  زا  زیربل  ناتـسدنخبل  ینالوط و  مظنمان  مظنم و  ياه  فص  دیـشک ؛ نوریب  نآ  ریواصت  لد  زا  دوش 
یناگدنز هیام  تسد  شزبس ، ِدوجو  زبس و  شهاگن  زبس ، شیاه  تسد  هک  يدرم  دندوب ؛ ینامسآ  يدرم  دورو  راظتنا  رد 

.دوب

ياپ زا  ناگراتـس ، داتفا و  یم  هدجـس  هب  دیـشروخ  شماـن ، تمظع  زا  تفرگ و  یم  اـج  نامـسآ  شیاـه ، تسد  تونق  رد  هک  يدرم 
.دندرب یم  تّذل  شا ، یسوب 

هیلع لیربج  ترـضح  َنیِقلاْخلا » ُنَسْحَأ    ُ هّللا َكَرابَتَف  ، » دوب ییابیز  رد  نیرت  هناـگی  شا ، هرهچ  تاولـص و  رد  نیرت  سدـقم  شماـن ،
تاجن تکاله  زا  ار  نیمز  ناج  همین  رکیپ  دمآ و  .دـندوب  شا  ینامـسآ  ِناتـسآ  ناراکـشیپ  کیالم ، لیخ  داز و  هناخ  مالغ  مالـسلا ،
هظحل نآ  يادف  نامدوجو ، مامت  دز ! مقر  ار  خیرات  زا  يا  هزات  لصف  شندمآ ، اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هنیدم  دمآ و  داد !

.درب تفوطع  زا  يرتچ  ریز  ار  نیمز  دابآ  ریوک  شاملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  رطع  ارالد و  تماق  هک  يا 

نامـسآ اب  ار  ام  یکاخ  دوجو  شزاس ، خیرات  ترجه  هک  داب ، شرّهطم  مالـسلااهیلع  تیب  لها  وا و  كاپ  سدـقم و  حور  رب  تاولص 
.داد دنویپ 
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قودص خیش  تشاد  گرزب  زور 

هراشا

هبنشود

تشهب 1382 يدرا   15

لوالا 1424 عیبر   3

May. 5  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / تقیقح لاصخ  هنیجنگ 

یمدآ دَنامب ز  رگ  وکین  مان 

راگنرز يارس  دَنام  زک و  ِْهب ،

؛ تسا هدونغ  یهلا  تمحر  تمظع و  راوـج  رد  هک  دـنک  یم  مالـس  يرازم  هب  ناـنک  عـضاوت  دـسر ، یم  ير  رهـش  هب  یتـقو  باـتفآ ،
نانیرتالاو زا  مالـسلا ، هیلع  يرفعج  هقف  رد  وگ و  تسار  رایـسب  ثیدح ، ِملع  رد  هک  درک  ناهن  دوخ  رد  ار  يدرم  يزور ، هک  يرازم 

.دوب

هیاـس رد  .دوـب  شهاـگ  هیکت  هشیمه  مالـسلا ، هیلع  تیب  لـها  همیرک  تاـیانع  شهاـگداز و  مق ، عّیـشت ، ِتمظع  اـب  رهـش  هـک  يدرم 
هب يرایـسب  ِبان  ثیداحا  شتقادـص ، هیاس  رد  هتفاـی و  تسد  تیـالو  راونا  وترپ  هب  هر ،) ) دـیفم خیـش  نوچ  مه  یناگراتـس  شمیلعت ،

رولبت زا  هدنکآ  شا  « لاصخ  » هنیجنگ درک و  یم  ادج  مه  زا  ار  ابیز  تشز و  هک  دوب  يا  هنییآ  شملق  .دـندش  هدرپس  هقف  ياه  هنیجنگ 
.دوب مالسلا  هیلع  يولع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  بان  ثیداحا 

.تسا عّیشت  ياه  هشیدنا  رب  یهلا ، صاخ  راونا  باتزاب  وا ، ِهیقفلا » هرضحی  نم ال  »

هب زج  درکن و  تباـتک  یکاـپ ، هـب  زج  .ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تـفرعم  هتخوـمآ و  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  رنه  شملق ،
.دومنن یط  یقیرط  تقادص ،
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تفرعم سوناف  يرجه ، مراهچ  نرق  ناراگزور  کیرات  رد  قودص ، هشیپ  تقادص  خیـش  هر ،) () هیوباب نبا   ) یلع نبدـمحم  رفعجوبا ،
رادماو هک  دش  یناسک  يامنهار  یناشیپ ، رب  تقادص  رون  تسد و  رد 

.دنام ناوارف  ياه  تعدب  زا  نوصم  ینید ، مولع  اهنآ ، فراعم  هیاس  رد  دندوب و  زورما  تمظع 

تسوا زا  شنیب  زاورپ  هک  یغارچ 

تسوا زا  شنیرفآ  همه  غورف 

هب ات  دنشچ ، یم  ار  یتسم  تقیقح  قودص ، بان  هداب  ْنهک  زا  تفرعم ، رغاس  ناشوندرُد  زورما ، و  ... 

.دنیارایب وا  ِلاصخ  اب  ار  شیوخ  ِلاصخ  هتفای و  تسد  ینامسآ  فراعم 

فیصوت هب  دناوت  یم  ینامدای  هنوگچ  دسرب و  شمان  تمظع  هب  دناوت  یم  یتشاد  وکن  هنوگچ  یتسار ! هب 

: هک نیا  زج  دزادرپب ، شردق 

ناهن دنامن  تمان  هک  یهاوخ  وچ 

ناهن ناگرزب ، کین  مان  نکم 

! داب هدوتس  شمان  تمظع  یهلا و  تمحر  نیرق  شحور 
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هزیوه يزاسدازآ  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهب 1382 يدرا   18

لوالا 1424 عیبر   6

May. 8  . 2003

يریخ یلع  / تمواقم زیرکاخ 

لاس تشه  هساـمح  هعطق  نیرتدـنمدرد  دـیآ و  رد  نخـس  هب  هزیوه  هتفرگ  شتآ  نیمز  هک  هاـگ  نآ  دوب ، دـهاوخ  یکاـنمغ  زور  هچ 
؛ تسا تیعقاو  کی  تیاور  تسین ، هّصق  .دنک  هیوگاو  درد ، یلاها  يارب  ار  يزابقشع 

ملع نیـسح   » نارای هسامح  زونه  .ددرگرب  نهیم  نماد  هب  هزیوه  هتخوس  كاخ  ات  دروخ  مقر  خیرات  زور  نیرت  مانمگ  رد  هک  یتیعقاو 
دورس هک  ینادرم  دناد ؛ یم  شنارای  نیـسح و  ياه  يروالد  نویدم  ار  شا  ییاهر  هک  يرهـش  تسا ؛ رهـش  یلاها  نابز  درو  يدهلا »
هزیوه ات  دنتشارفارب  تداهش  قفا  رب  ار  ییاهر  نینوخ  قریب  هک  ینادرم  دندرک ، دایرف  نمشد ، ياه  کنات  ینش  ریز  رد  ار  ییاهر  زبس 

.نامسآ لثم  دنلب ، یتّمه  اب  ییاروشاع  ینادرم  دنامب ،

ار اه  هژاو  همه  ار و  ملق  ار ، خـیرات  هک  دوب  عوقو  فرـش  رد  يا  هساـمح  .تشادـن  هراـظن  ادـخ  زج  يدـهاش  تشد ، نیا  رب  زور ، نآ 
.تشاد یم  او  میلست  هب  هشیمه  يارب 

.دندوب هدیشک  رپ  نامسآ  هب  همه  دوبن ، ادیپ  نیمز  رب  ادهش  زا  کی  چیه  رکیپ  .دندوب  هدنام  یقاب  رفن  هد  اهنت  هورگ ، همه  زا 

صقر اه ، كدـصاق  هک  اهنآ  زا  .نایئاروشاع  نامـسآ  زا  هتخوس  يا  هراتـس  دوب ؛ ییاشامت  هراتـس ، نیرخآ  جورع  ناـیم ، نیا  رد  و  ... 
، ناشدنلب یناشیپ  زا  دیراب و  یم  قشع  ناش  « نیـسح ای   » دـنب یناشیپ  زا  هک  اهنآ  دـنرب ، یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  ناشمان  رطع  نانک ،

.درک یم  عولط  باتفآ 

.دندمآ یم  شیپ  نیسح  زیرکاخ  تمس  هب  نمشد  ياه  کنات 
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، تسین هدنامرف  رگید ، اج  نیا  نیسح  .شزاس  ِمیلست  هن  دنزیرگ و  لها  هن  ادخ  نادرم 

.تمواقم زیرکاخ  سپ  رد  تسا ، فک  رب  ناج  هداس و  يزابرس  تسین ؛ لوؤسم 

ار نآ  تفر و  الاب  زیرکاخ  زا  دوب ، هدرک  هدامآ  ار  شا  یج  یپ  رآ  هک  اه  هچب  زا  یکی  .درک  يورـشیپ  هب  عورـش  تجامـس  اـب  کـنات 
کنات هس  .درک  اهر  ار  هلولگ  نیرخآ  تساخرب و  اج  زا  نیسح  .دندوب  هدیسر  نیسح  يرتم  هب 10  رگید  کنات  راهچ  .تفرگ  فده 

.دندوشگ شتآ  نیسح  تمس  هب  هظحل  کی  رد  هدنامیقاب ،

روبع نیـسح  دسج  يور  زا  ات  تفر  یم  اه  کنات  زا  یکی  تسـشن ، ورف  هک  كاخ  درگ و  .دـندروآرد  زاورپ  هب  ار  زیرکاخ  اه  هلولگ 
.دنک

؟ تفر هچ  شنارای  نیسح و  رب  دنادن  هک  تسیک  تفرگ و  بقل  ناهج  تریغ  تختیاپ  هزیوه ، هک  دش  هنوگ  نیا  يرآ !

یم هزیوه  رب  هک  زورما  .دوب و  هداتفا  كاخ  رب  هراپ  هراپ  هک  يدید  یم  ار  دیـشروخ  زا  يا  هکت  یتخادنا ، یم  مشچ  هک  هشوگ  ره  هب 
.دراد لد  رد  رایسب  ياهزار  هک  ینیب  یم  نیمز  رب  هداتفا  ار  تشهب  زا  هکت  کی  يرذگ ،

.دندرک هچ  هر ) ) ینیمخ نت  ياه  هراپ  اب  هک  ربم  دای  زا  چیه  هزیوه ! يا  وت  و 

.دنام یمن  هار  رد  چیه  هک  يرفاسم  مییالبرک ؛ ياه  هداج  رفاسم  هک  وگب 

.دریگب رت  هناقشاع  يریسفت  وت  اب  اروشاع ،» موی  لک  البرک و  ضرا  لک   » هّصق ات  نامب  هزیوه ! نامب  راوتسا 

! دنا هدیمرآ  نآ  هنهپ  رب  نینوخ ، هراتس  دنچ  داتفه و  هک  ینامسآ  كاخ  يا  وت  رب  مالس 

تناج ماک  رد  ییاهر ، يدازآ و  معلط  راب ، رگید  ات  دنتفر  خرـس  یجورع  رد  هک  يا  هتـسکش  لاب  رپ و  ناگدنرپ  نآ  رب  وت و  رب  مالس 
.دنیشنب

مادقا ینارماک  دمحم  / ییایمیش ياهوب  بش  رهش 

.تا هتخود  نامسآ  هب  ياه  مشچ  هتخوس و  تارطاخ  هوبنا  اب  مسانش ، یم  ار  وت  خیرات ! نهذ  رد  هدنز  هشیمه  يا  هزیوه ،

.دنناد یم  هدش  ییایمیش  ياهوب  بش  رثالادوقفم و  ياهانیم  هدش ، عاخن  عطق  ياه  كدصاق  رپرپ ، ياه  هنوپ  مامت  ار  تمان 
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زاس هرطاخ  تیاه  نابایخ  .تسا  یگنت  لد  ياه  هچوک  زاس  هرطاخ  تیاـه ، ناـبایخ  تسوت و  ییاسانـش  ياـه  كـالپ  تیاـه ، هرجنپ 
! زیخ لصاح  ياه  مخز  نیمزرس  يا  زاس ، هنارت  تیاه  هچوک  تسا و 

! کشوم ژاریم و  رهش  يا  دنک ، ادج  وت  زا  ار  وت  ناگدنرپ  تسناوتن  يرادراخ  میس  چیه  هک  وت ! رب  مالس 

شخپ ياهدایرف  تسا و  يراج  اه  نابایخ  اه و  هچوک  گنر  خرـس  ياـه  نیچ  هطقن  هس  رد  وت ، نادـنزرف  ناـکدوک و  ياـپ  در  زونه 
.تسوت ندوب  هدنز  هاوگ  اهراوید ، اه و  هلولگ  نهذ  رد  وت  نادرم  هدش 

ربارب رد  وت  ياه  بارحم  اّما  دـنتخیر ، ورف  تیاهراوید  شتآ ! مخز و  شیامه  نیرت  گرزب  يا  هتخوس ! ياه  هچغاب  رهـش  يا  مالس ،
رس وت ، راشرس  هوکـش  تمظع و  ربارب  رد  زین  اه  کشوم  یتح  یتسه ! هوکـشاب  ردق  هچ  .دندرواین  شیوخ  ناوربا  هب  مخ  اه ، هراپمخ 
انح كاخ ، دهد و  یم  ار  هتخوس  ياهراز  مدنگ  يوب  زونه  تمرگ ، نیمز  .دنتخادنا  یم  كاخ  هب  ار  شیوخ  دـندرب و  یم  كاخ  هب 
هلال هب  تیاه  نابایخ  مامت  .تسا  هتخوس  ياه  هراتـس  زا  هدـش  رونم  نامـسآ ، مشچ  تسوت و  هداتفا  كاخ  هب  ناـسورعون  نوخ  هتـسب 

یموتناف چیه  هک  وت ! رب  مالس  .دهد  یم  ار  هتخوس  ياه  هرجنح  يوب  تیاه  هرجنپ  مامت  دنوش و  یم  متخ 

.نآرق ینامسآ  نیشنلد و  توص  زج  دنکشب ؛ وت  نامسآ  زارف  رب  ار  یتوص  راوید  تسناوتن 

هطوغ مناتسد  رد  دیراورم ، هتـشر  مه  هب  ياه  هژاو  حیبست و  رتشگنا و  رهم و  .منک  یم  تاملک  بیج  هب  تسد  منز و  یم  ایرد  هب  لد 
، ساره سرت و  هرذ  کـی  هک  وت  هب  هتخوس ! ياـه  هناورپ  رهـش  يا  وت  رب  مالـس  .دوش  یم  مندرگ  نیذآ  کـشا ، حـیبست  دروخ و  یم 
هب ار  تنادـنزرف  ات  یتفرگ ، تماق  اـه ، ییانـشور  رد  يداتـسیا و  دـنک و  روبع  تیاـه  هناورپ  ياـه  کـلپ  ییاوه  دـنفادپ  زا  تسناوتن 

.ییاشگب ینامسآ  تسدکی  ياه  لاب  تمس  هب  ار  هدش  باق  تبرغ  نیا  هرجنپ ، یشک و  شوغآ 

كاخ زا  ناشیاهرداچ  هشوگ  اهنت  هک  دـنتفر  ورف  كاخ  رد  ناس  نآ  وت ، نارتخد  یتفر و  اه  هراـپمخ  رخآ  طـخ  اـت  هک  وت ! رب  مـالس 
.دنام نوریب 

هدرک شیوخ  رابغ  درگ و  وحم  ار  رت  فرط  نآ  ناشکهک  دـنچ  تسا و  هدرک  یجوم  ار  رون  هک  دوب ! ردـق  هچ  وت  ياـه  مخز  عاـعش 
.تسا

هسامح و رهـش  يا  درکن ، كرد  يا  هراتـس  چیه  ار  ترظتنم  هاگن  دیمهفن و  یتعاس  چیه  ار  تراد  هطاّمـش  توکـس  هک  وت ! رب  مالس 
! ینشور
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مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  تداهش 

هراشا

هبنش

تشهب 1382 يدرا   20

لوالا 1424 عیبر   8

May. 10  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / تداهش تبرغ ، قشع ،

منک یم  یلاخ  هنیس  زا  مغ  جوم  ایرد ، هب  ایرد 

منک یم  یلاح  هتفشآ  تمغ ، اب  ارحص  هب  ارحص 

موش یم  ناراب  گنر  مه  رگ ، هحون  ياه  همغن  اب 

! منک یم  یلالز  زا  دای  تقشاع ، هاگن  زا  دای 

وت نایاپ  یب  غاد  زا  یخساپ ، کی  مونشب  ات 

منک یم  یلاوئس  ار ، میولگ  ضغب  زا  هلمج  ره 

؟ تخانش ار  تهودنا  ياه  هنابیرغ  یسک  ایآ  دش ؟ هاگآ  تا  یبیرغ  يافرژ  زا  یسک  ایآ  تبرغ ! مامت  يا  ییاهنت ! مامت  يا  هآ ،

هطاـحا رد  لـگ ، نوچ  دوب و  هتفرگ  ناـیم  رد  نمـشد ، جوف  جوف  ار  تروضح  رطع  هک  هاـگ  نآ  درب ؛ تهاـگن  زار  هب  یپ  یـسک  اـیآ 
؟ یتخومآ یم  نیمز  نامسآ و  هب  هفطاع ، رهم و  سرد  راخ ، زا  رتراوخ  ینامشچ 

یهلا قشع  وت ، اب  دنتخومآ و  وت  زا  ار  ندش  قشاع  هک  یناگتشرف  دوب ؛ ناگتشرف  ساسحا  هاگشناد  تا ، هناخ  ییایربک  ناتـسآ  راگنا ،
ار تادوجوم  مامت  هک  یقـشع  دوب ، هداد  رارق  رظن -  تحت  نطو و  زا  رود  ییاـهنت -  راـصح  رد  ار  وت  هک  یقـشع  دـندرک ؛ هبرجت  ار 

يافرژ و  هدجس ، تهاگن  عافترا  هب  ات  درک ، یم  راداو 

.دننک وجتسج  شرع ، رد  ار  تهوکش 
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! تسوت مارتحا  هب  دمد ، یم  هام  رگا  تسوت ! مان  هب  دشخرد ، یم  باتفآ  رگا  نم ! يالوم 

تایح ینادواج  هولج  هک  تسوت  ینامـسآ  قشع  وت و  رطاخ  هب  دناوخ ، یم  هدنرپ  رگا  دـصقر و  یم  راشبآ  رگا  ددـنخ ، یم  لگ  رگا 
! تسا هتشاذگ  اشامت  هب  ار 

تسشن نازخ  هبرجت  هب  یناوج ، راهب  رد  تشاذگ ، یم  رس  تشپ  ار  شیاه  یگتسخ  لد ، رب  تبرغ  غاد  هک  يروجنر  نت  زور ، نآ  ... 
هرهچ اب  هک  ینالدروک  دـندرب ؛ یم  کشر  شلامج  باـتفآ  هب  ساـبع ،» ینب   » نـالدروک هک  يدرم  دـیزگرب ؛ ار  شرع  یگیاـسمه  و 

هایس و ياه  تسد  هایس ، ياه  هشیدنا  هایس ، ياه 

! درک یم  هدز  تفگش  ار  بهلوب » لهجوب و   » یتح هک  یلهج  دندوب ؛ خیرات  مّسجم  لهج  هایس ، ياه  هماج 

هک یبیرغ  ماما  دش ؛ یم  عییشت  مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شدج ، نوچ  مه  هک  دوب ، یماما  تبرغ  دهاش  خیرات ، هاگن  زور ، نآ 
! دندوب شیروجنر  تولخ  ِناراتسرپ  یهلا ، ناگتشرف  اهنت  هک  یبیرغ  ماما  درک ! دهاوخن  شومارف  هاگ  چیه  نامسآ ، ار  شا  ییاهنت 

؛ رَظَْتنُْملا ِمامِالا  َابَا  ای  کیلع  مالسلا  ْملِْحلا ؛ ُهَنیفَس  ای  کیلَع  مالسلا  ْمَمُْالا ؛ َيداه  ای  َکیلع  مالسلا  مَعِّنلا ؛ َّیلَو  ای  َْکیلَع  ُمالَّسلَا 

! ناج الوم 

دراد ناراب  يوب  هشیمه  هنیدآ 

دراد ناماد  هب  مغ  رابغ  هنییآ ،

! کشا يا  اشامت ، هار  زا  یمک  نک  او 

دراد نامهم  هرابود ، ملد  زورما 

تهاگن رد  ار  هنیدم  دای  هک  تیانـشآ ، رید  تبرغ  رب  دورد  دـندرک ! تمورحم  دـنزرف ، ندـید  زا  یتح  هک  تا ، ییاهنت  مامت  رب  دورد 
، وت هّللا  لیبس  یف  داهج  رب  دورد  داد ! یم  تراشب  یتیگ ، رـسارس  هب  ار  تا  يراهب  روضح  هک  تمالک ، رطع  رب  دورد  درک ! یم  هدـنز 

.دش متخ  تداهش »  » هب شنایاپ  هک 

.تسا زیربل  تتداهش ، غاد  زا  ناماه  هنیس  کشا و  زا  رپ  ناماه  مشچ  یلاخ ، ناماه  تسد  ناج ! الوم 

هـشوگ مییاـس ؛ یم  تا  ینامـسآ  ناتـسآ  هب  تدارا  یناـشیپ  مینک و  یم  قشع  هناخاقـس  رذـن  ار  ناـماه  هژم  هتـسشن  نوخ  هب  سوناـف 
! الوم نک ، ام  هب  یمشچ 
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( جع ) يدهم ماما  تماما  زاغآ 

تلادع یهاشداپ  زور 

ینوطالقس میرم 

.دوب اهدایرف  ِینشور  رد  زاوآ  زا  هدوشگ  یناهد 

میقع ياهدایرف 

لال ياهدایرف 

هتخوس ياهدایرف 

نیشنرتسکاخ ياهدایرف 

.دیراب یم  ار  نامسآ  میظع ، يزیختسر 

.درک یم  هدنلاب  ار  نیمز 

.دیشخب یم  تمارک  ار  ایرد 

.داد یم  تعسو  ار  تخرد 

.دندییاس یم  تناتسآ  رب  هرهچ  اه ، هراتس 

.دندوب تا  یهاشداپ  ناوخ  زاوآ  اهداب ،

.دنتفگ یم  شابداش  ار  تندمآ  اه ، هچوک 
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ینابرهم ِیهاشداپ  سنج  زا  یندمآ 

تلادع ِیهاشداپ  سنج  زا 

اه لد  ِیهاشداپ  سنج  زا 

.دوب نیمز  ینارگن  نایاپ  زور  زور ، نآ 

اه ناتسلخن  ِبیرغ  هودنا  نایاپ  زور 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  ياه  هچوک  هودنا  نایاپ  زور 

شیرق یتسد  گنت  نایاپ  زور 

یگنشت یلیس و  نایاپ  زور 

ماش ياه  هچوک  هودنا  نایاپ  زور 

اه يردب  رد 

اه یتمرح  یب 

اه ییوج  ماقتنا 

ریشمش رهز و  هودنا  نایاپ  زور 

نیمز هشیمه  یتخبشوخ  زور  دوب و  وت  تیالو  زور 

كرابم ِرظتنم  ياهزور  دوب و  وت  تیالو  زور 

ناهج هشیمه  يداش  دوب و  وت  تیالو  زور 

.تشادن ار  يداش  همه  نآ  شیاجنگ  ارماس 

.دندوب هدیشچن  ار  سگرن  همه  نآ  راظتنا  اه  مشچ 

: دوب رارق  يدوب و  هدش  ادخ  هیقب  وت 

.مینیبب وت  یهللا  هوفص  تایه  رد  ار  مالسلا  هیلع  مدآ 
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.مینیبب وت  یهللا  یبن  تایه  رد  ار  مالسلا  هیلع  حون 

.مینیبب وت  یهللا  لیلخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا 
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.مینیبب وت  یهللا  میلک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یسوم 

.مینیبب وت  یهللا  حور  رد  ار  مالسلا  هیلع  یسیع 

.مینیبب وت  یهللا  بیبح  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

.تسایبنا همه  مان  رولبت  وت  مان 

.تسا ناربمایپ  همه  جنر  ثاریم  وت  تیالو 

.تسا زورما  هتشذگ و  خیرات  رارکت  لاجم  وت  تیالو 

.تسا يدوواد  رازه  نزح  وت ، يادص  رد 

.تسا مالسلااهیلع  بنیز  رازه  نزح 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  رازه  نزح 

وت يادص  رد 

.تساه ناتسلخن  زا  زاوآ  رازه  نزح 

.تسا ناهنپ  عیقب  هرجنپ  رازه  نزح 

.يراد یم  رب  ماگ  نآ  رب  هک  ینیمز  لاح  هب  اشوخ 

.ینک یم  تموکح  نآ  رب  هک  یلد  لاح  هب  اشوخ 

.يراب یم  نآ  زا  هک  ینامسآ  لاح  هب  اشوخ 

.يرگن یم  نآ  زا  هک  يا  هچیرد  لاح  هب  اشوخ 

.تسوت هاگن  نامسآ  قشاع  هک  يا  هدنرپ  لاح  هب  اشوخ 

.یناوخ یم  زامن  هک  يا  هظحل  لاح  هب  اشوخ 

.تسا هتشاذگ  باوخ  رب  رس  نیمز  زونه ، و 

.تسا هدشن  رادیب  یتلادع  یب  يایور  زا  زونه ، و 
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.هتشادن رب  هسیسد  زا  تسد  زونه ، و 
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.دشک یم  سفن  غورد  یگدولآ  رد  زونه ، و 

.تسا نادرگرس  هراوآ و  زونه ، و 

.تسا قرغ  يدیماان ، قمر  یب  ياهزور  رد  نیمز  زونه ، و 

.دمآ یهاوخ  وت  و 

سای هنیآ و  رازه  نیچرپ  تشپ  زا 

ضحم ینشور  رازه  نیچرپ  تشپ  زا 

رونلا لبج  عیسو  يادنلب  زا 

یحو ياه  هظحل  فرگش  يادنلب  زا 

دواد سدقم  ياهزاوآ  زا  يا  همزمز  اب 

روبز سنج  زا  يزبس  يادص  اب 

میهاربا فحص  سنج  زا  ینابرهم  میسن  اب 

.دنزیر یم  ورف  تسس  ياه  ناینب  تندمآ ، اب  و 
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ناریا رد  نویسالوتیپاک  وغل 

هراشا

هبنش هس 

تشهب 1382 يدرا   23

لوالا 1424 عیبر   11

May. 13  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / شحوت قح  نویسالوتیپاک ؛

! تخود نامسآ  هب  ار  يا  هدع  رواب  هناگیب  هاگن  تساخرب و  يدازآ  يادنلب  هب  يدایرف 

دیما دوب ، ناگدرم  زییاپ  روآدای  هک  درز ، نامـشچ  اب  يا ، هدع  دـناوخ ! یم  ارف  يراگتـسر  هب  ار  مدرم  شیاه ، هتـسدلگ  هک  ییاج  هب 
، تریصب لها  زا  یتح  .دندوب  هدینت  يدازآ  رود  توبکنع ، لثم  ار  ناشمرحمان  ياه  تسد  دندوب و  هدرک  ریخست  ار  اه  هاگن  زبس  دابآ 

! دنتفرگ یم  شّحوت » قح  « ؛ یگدز برغ  بهاوم  يارب 

ناشاه گس  هدّالق  هزادنا  هب  یتح  ییاضق ،»  » نیناوق مامت  درب و  یم  هرهب  نویسالوتیپاک »  » همیب قح  زا  ناش  « يدود  » ياه کنیع  یتح 
ِیتمدخ شوخ  رطاخ  هب  اهنت  تلم ، ار  ینوبز  نیا  و  تشادن ... ! شزرا 

وغل  » اـب مالـسلا ، هیلع  ینیـسح  خرـس  هساـمح  راـبت  زا  يدرم  تلادـع ، راـبت  زا  يدرم  تبقاـع ، .درک  یم  لّـمحت  توغاـط ، تموـکح 
.دش هناگیب  نارکون  ییاوسر  ثعاب  نویسالوتیپاک ،»

تسین شیب  يزور  ود  ار ، ناعبط  هلعش  تلود  جوا 

تساپ ریز  ادرف  تسا ، خرچ  رب  زورما  رگا  كاخ 

نیوـن و يا  هبرجت  هک  درک  زاـب  ناـهج ، متـس  تحت  ياـه  تلم  لـباقم  ار  تفرعم  قـشع و  يدازآ و  زا  يا  هرجنپ  یمالـسا ، بـالقنا 
! تسا جاتحم  نادب  تخس  زورما ، ناهج  هک  یقوقح  درک ؛ یم  فیرعت  ار  رشب  داحآ  ِیناسنا  قوقح  دوب و  یلاعتم 

هب ندیـسر  شنایاپ ، و  تخانـش ، شزاغآ  هک  داد  رارق  شیدـنا  دازآ  ياه  ناسنا  يور  ارف  زبس ، يا  هداج  بـالقنا ، هنازرف  درم  گرزب 
! داب نادواج  شهار  داش و  شحور  .تسا  یهلا  بولطم  لامک 
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تدحو هتفه  زاغآ 

هراشا

هبنشراهچ

تشهب 1382 يدرا   24

لوالا 1424 عیبر   12

May. 14  . 2003

رظن شوخ  ریما  / تدحو

رواب باتک  کی  لوسر و  کی  ادخ ، کی  هب  همه  هک  نیا  زا  رتهب  هناهب  هچ  ار  ملسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تّما  ام -  تدحو 
؟ میراد

یم ون  تیودـب  ّمس  هب  ار  نام  يوبن  تیندـم  دـنرب و  یم  جارات  هب  ار  نامتورث  میا و  هدـیباوخ  نعرفت  تایح  هاـگولگ  رب  اـم  ناملـسم !
يور رب  ضفر  ریفکت و  غیت  میتشاذـگ و  او  ار  نارود  ياه  بهلوب  اه و  لهجوب  هک  تخوس  تریغ  نیا  زا  یمارگ  ناج  رازه  .دـنیالآ 
تفُلا توادـع ، ياـج  هب  ناـمیاه  لد  رد  تخاـس و  ناـمیاهر  نآ  زا  ادـخ  میدوـب و  شتآ  هبل  رب  اـم  هک  دـیرآ  داـی  هب  .میدیـشک  مه 

« ردارب  » یهلا تمعن  نیا  هب  سپ  دینایور ؛

.میدش

ار یهلا  راب  نارگ  مایپ  دوخ  اب  وا  هک  تسا  نیا  تسا ، هداهن  نادـکاخ  نیا  رب  ياـپ  یناـمز  هچ  ادـخ ، هدـیزگرب  نآ  هک  نیا  زا  رت  مهم 
«. دنردارب نانموم   » هک تسا ، هدروآ 

هب ات  میراد  ساـپ  ار  توبن  ثاریم  دـیاب  .يرگن  یحطـس  يروص ، تاـفالتخا  هب  نداد  اـهب  تسا و  يرگ  يرـشق  خـیرات ، رب  يراـشفاپ 
.میزغلن یکیرات  لهج و  يارقهق 

دنکـش و یم  یمه  رد  ار  تیموق  ددرون ، یم  رد  ار  خیرات  هک  یمالک  دینـش ؛ ناج  شوگ  هب  ار  شترـضح  یـسودق  مالک  نینط  دیاب 
مامتها ناناملسم  رما  هب  دنک و  حبص  هک  نآ  ره  : » نید گنر  دهد ؛ یم  ترطف  گنر  ناسنا ، تیناسنا  هب  دبوک و  یم  مه  رد  ار  ّتیلم 

«. تسین ناملسم  دیامنن ،
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«. تسین ناملسم  دیوگن ، شخساپ  و  ناناملسم ...  يا  هک : ار  یناملسم  دایرف  دونشب  هک  نآ  ره  »

یب تلفغ و  مرگامرگ  رد  هک  دنمالـسا  نت  ياه  هراـپ  ناـنیا  دـنُرب ! یم  رـس  هنارتیدـم  لـحاس  رب  هنوگچ  ار ، ینیطـسلف  نیبب  ناملـسم !
.میزیخنرب ناش  یهاوخ  نوخ  هب  رگا  درک ؛ دهاوخ  تیرشب  تربع  ار  ام  اه  نوخ  نیا  .دنا  هدش  یباّصق  اه ، یتیلووسم 

! دیدن ردارب  ار  نانموم  هک  نیبدب  مشچ  نآ  داب  روک 

ایند و راک  ناـیز  دیـشاپ و  مالـسا  روشک  رد  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  مرح  رد  هقرفت  رذـب  هک  یتسد  نآ  داـب  رود 
.دیرورپ ناج  هب  ار  ینمشد  لاهن  نیا  هک  نآ  تسابقع ،

يوسوم رغصا  یلعدیس  / لگ ياه  هقلح 

نیریش ياه  مّسبت  اب 

.لگ هقلح  بالگ و  اب 

ار ایربک  ياه  هچنغ  ناصقرب ؛ ناخرچب و  فد  ناراهب ، ون  گنشق  ياهوزرآ  مامت  اب 

! دمآ لگ  دالیم  لصف 

 ...! ای برع  ای  یتسه  سراف  نمکرت ، ای  درُک  ُرل ، ای  كرت 

! دمآ لگ  دالیم  لصف 

.ناراهب يابیز  لصف 

! تدارا زیگنا  لد  گنهآ  لصف 

تسام رسفا  شرد  كاخ  ناهج ، هب  »

تسام رس  رب  وا  هیاس  مدق ، ره 

مدع هچ  یتسه ، هچ  میناوریپ ،

(1)« تسام ربهر  اج ، همه  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  نید 

هک نزب  تدـحو »  » يایرد هب  لد  یلعای ،»  » کی اب  نک و  نشور  دوع  نازوسب ! دنپـسا  تسابیز ! تا  يداش  هجهل  هک  وت  ناملـسم ! يا 
دهاوخ هّللاِّالا » َهِلاال   » مچرپ هیاس  رد  هک  یتما  تسا ! شیوخ  ِتما  یناـمداش  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یناـمداش  زورما ،

! دنک هبلغ  ناهج  نیطایش  مامت  رب  تسناوت 

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14438/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
http://www.ghaemiyeh.com


105 ص :

.يولهد لدیب  - - 1

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دینش ناتسچولب ، رد  ار  زاریش  هجاوخ  لزغ  يدرُک ، گنهآ  اب  دوشن  ارچ 

يوس نآ  ات  یتح  ار ، يُرل  ياه  همغن  دوشن  ارچ  تخاون ؟ ناگزمره ، رد  ار  يرذآ  ياه  « یتایاب ، » نمکرت قشاـع  راـت  ود  اـب  دوشن  ارچ 
؟ دینش زِد  ّدس  ياه  هرانک  رد  ار  یناسارخ  ياه  هشوگ  درب و  دابیات 

ترتع ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیاس  رد  هک  یتسد  ام ، داّحتا  تسد  تسام ؛ تردق  ِتسد  وا ؛ تسد  وت ، تسد  نم ، تسد 
.تسا هتفرگ  ناگناگیب  ینکفا  هقرفت  زا  لاجم  مالسلا ، هیلع  شکاپ 

هیاس رد  هک  یتسد  .تسا  هدرک  ظفح  ار  دوخ  یلدکی  تدحو و  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  هیاس  رد  هک  یتسد 
هب هّللا  لآ  لباقم  زج  هک  یمچرپ  تسا ؛ هدروآرد  زازتها  هب  مالـسا  ناهج  ماب  رب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مچرپ  تیالو ، تماما و 

! درک دهاوخن  مَخ  رس  یسک 

.دمآ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  دیع  هک  نک ! هلهله  نزب ، فد  خرچب و  ناملسم ! يا 

نابوخ دوش ز  ادیپ  سک ، ره  ياج  زورما 

دمآ ترادص  ردنا  زورفا ، سلجم  ِهام  ناک 

بایرد تقو و  بایرد  وا ، سلجم  تسایرد 

(1) دمآ تراجت  تقو  هدیسر ، نایز  يا  ناه 

نک زاغآ  ار  هزات  ياه  همغن  نزب ! فد  خرچب و 

.ناملسم نارای  ِشخب  يداش  زور  .تسا  راهب  يابیز  ياه  لگ  مّرخ  ِزور  زور ،

«. ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   » و نیسای »  » زور

.رثوک زور  رصن و  زور  .ارهز  ِیلاحشوخ  زور 

! كرابم تدحو  هتفه  ناملسم ! کنیا ، شابداش  ناخرچب ! فد  .اهاط  نیگآرطع  زور 
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یسودرف تشاد  گرزب  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهب 1382 يدرا   25

لوالا 1424 عیبر   13

May. 15  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  «/ ردیح ِیپ  كاخ  »

نارگـشمار دز و  شیاین » هماچ   » رب قشع  مقر  یهاشفرـش ، هدـنیاش  ِکلک  دـیمد ، یم  ار  هنییآ  نیرترف  خّرف  هک  راـهب ، نیرت  شخبحرف 
.دنتشاذگ شیامن  هب  ناناولهپ  هاگمزر  رد  ار  شیوخ  ياینخ  قشاع ،

.دـیزو یم  سوـت »  » ياـه هرتـسگ  رب  قـشع ، ییاروـها  ياـه  همغن  دوـب و  رعـش  ياـه  هنارفوـلین  زا  رپ  نیدرورف ، شورـس  ياـه  تـسد 
« بارهس  » ناوسیگ جنکش  شوایس ،»  » ِقشع رد  قرغ  ناشفوسیگ  زورف ، یتیگ  ِناشورهُگ 

ّرف و روش ، هسامح و  رهم ، هنییآ و  رنه ، کلک و  ِراد  ماو  هک  يرعاش  دـندش ؛ یم  رعاش »  » ِلاـیخ ِراد  هنییآ  بش ، ره  دندوتـس و  یم  ار 
.دوب شیاین  قشع و  هوکش و 

، فرگـش یتراسج  اب  اهنت  درک و  یم  دایرف  ار  یناتـسیس »  » زارفارـس لی  اهنت  نینزغ ، قیالان  نامالغ  موجه  ياـنکیرات  رد  هک  يرعاـش 
: دز یم  مالسلا  هیلع  یضترم  ّیلع  راّرک ؛ ردیح  نادرم ، هاش  یتیگ ، ود  ناولهپ  هناگی  ناماد  هب  تسد 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  تیب  لها  هدنب  منم  »

مالسلا هیلع  یصو  كاپ  كاخ  هدنیارس 

مرذگب نیرب  مه  هداز و  نیرب 

« مردیح ِیپ  كاخ  هک  ناد ، نانچ 
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تراقح هب  نایونزغ ،» نایـسابع و   » ناوخ ِناگزویرد  ات  دیـشک ، ریوصت  هب  ار  مج »  » ِناتـسآ رادتقا  و  یک »  » هاگراب هوکـش  هک  يرعاش 
.دنربب یپ  دوخ  نابابرا  ِدوجو 

مرت ناشوین  نادزی  ِیتسه  هب 

مرت ناشوک  داد ، يوس  هشیمه 

ِدنم ناهج  شیوگ  تشارفارب و  دنوامد ، يادنلب  رب  رگید  راب  ار  تلادع  ِینایواک » شفرد   » هک يرعاش 

: دیامرف دوخ  هک  اج  نآ  ات  دیشک ، نوریب  هناگیب  ناروتس  ّمُس  ریز  زا  ار  یسراپ 

یس لاس  نیا  رد  مدرب  جنر  یسب 

یسراپ نیدب  مدرک ، هدنز  مجع 

رد زورما ، هک  دناسانـش ، يا  هنوگ  هب  نایناهج  هب  ار  یناریا  دـیواج  نّدـمت  یـسراپ و  نابز  تمظع  رادـمان ، یـسودرف » ، » سوت میکح 
یکی تمکح ! حور  يرگید  دـناد ؛ یم  ناـفرع  یّلجت  ار  هماـنهاش  یکی  تسا : هزاـت  يریوـصت  لاـبند  هـب  سکره  هماـنهاش ،»  » هـنییآ

! یناریا نّدمت  هنییآ  يرگید  دناد و  یم  یتیگ  تقلخ  هنییآ  ار  همانهاش 

دناوخب یسراپ  نیا  نافیرح ، برطم  رگ 

(1) ار اسراپ  ناریپ  درآ ، تلاح  صقر و  رد 

گنرین ات  لاز  شیاین  زا  بایسارفا ، گنج  ات  رایدنفسا  روش  زا  متسر ، شخر  ات  هواک  شفرد  زا  بارهس ، گرم  ات  شوایس  گوس  زا 
! قشع لّزغت و  ههلا  دوب و  یسودرف  رعش ! ینامسآ  ياه  بش  دوب و  سوت  میکح  ...هنیمهت  کشا  ات  هبادوس  کشر  زا  داغش ،

هماچ لّزغت ، ياه  هفوکـش  دـنداهن و  یم  میکح  يور  شیپ  تشهب ، رطع  زا  هدـنکآ  ياهدبـس  رد  ار  ییاروها  ياهدورـس  ناگتـشرف ،
: دنتشاد یم  او  صقر  هب  شلد  هناخ  ناهن  رد  ار  همانهاش  ياه 

دنمک وسیگ  هب  دنلب و  الاب  هب 

دنق وچ  شنابل  رجنخ ، وچ  شنابز 

راگن رپ  هتسارآ ، تس ، یتشهب 

راهب مرخ  هب  نابات ، دیشروخ  وچ 

دنمک وسیگ ، ود  نامکوربا و  ود 
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دنلب ورس  ِرادرک  هب  الاب ، هب 

كاپ ناج  نت ، دوب و  درخ  شناور 

! كاخ درادن ز  هرهب  هک  یتفگ  وت 
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لثملا برـض  هکلب  ییارآ ؛ ْجاو  دـنا و  يزاس  هروطـسا  یپ  رد  اهنت  هک  تسا  زغم  یب  ِیـسامح » ناگژاو   » زا رتارف  میکح ، لامک  هنییآ 
: تسا تفرعم 

يادخ ِداد  هب  یتشگ  دنسرخ  وچ 

يار كاپ  لد و  کی  يدش ، رگناوت 

زیرم نوخ  نتفای ، یتساوخ  ناهج 

زیتس نادزی ، رادناهج  اب  نکم 

دنلب رعـش  اهنت  رهم ، تمکح و  نافرع و  بدا و  قشع ، هسامح و  نایب  رد  تسا ، خیرات  هماکچ  نیرت  هوکـشب  شمان ، هک  سوت  میکح 
نیرتراگدنام راگزور ، ناوید  رد  شدای ، مان و  دید ؛ دهاوخن  راگزور  ثداوح  زا  يدنزگ  چیه  هک  دیشخب  تمظع  نانچ  ار ، یسراپ 

! داب

راگدای ناهج  ردنا  تسا  مان  هک 

راگزور نادواج ، سک ، هب  دنامن 

109 ص :

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهج مزینویهص  طسوت  نیطسلف  لاغشا 

هراشا

هعمج

تشهب 1382 يدرا   26

لوالا 1424 عیبر   14

May. 15  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هنارتیدم ياوه  نوخ ، يوب 

.دنداد یم  هلولگ  يوب  اه  نوتیز  توراب و  هزم  اه  بیس  دوب ؛ هدرک  لاغشا  هدولآ ، ياوه  ار  افیح »  » لحاس اّما  دوب ، بوخ  ایرد  ياوه 

زا ار  لاقترپ  بآ  هزم  یـسک  رگید  دـندوب و  هدرک  ضوع  یهاگ » بش   » ِهالک ِياه  « یـسیلگنا  » اب ار  ناش  « يدـنفا  » ِهالک اه ، « یناـمثع »
.داد یمن  صیخشت  هوهق 

مامت تعسو  هب  يا  هناخ  دنشاب ؛ هدیرخ  يا  هناخ  مالسلا  هیلع  یسوم »  » ترـضح مان  هب  دنتـساوخ  یم  ...و  لهچ  دصهن و  رازه و  لاس 
ناشلد ات  دننک و  مَلَع  ار  نوعمش »  » هقرخ ماب ، تشپ  يالاب  ات  دنزیوایب ؛ ار  مالسلا  هیلع  دوواد »  » هراتس ناشاه  هناخ  ِرد  رس  رب  ات  ناهج !

! باوخ ناناملسم ، هاوخ  دنشاب و  رادیب  بارعا ، زور ، نآ  هاوخ  دننک ؛ ینابرق  ینیطسلف » ، » هناخ يولج  تساوخ ،

دمآ شوخ  یناسک  هب  ردـنب ، يا » هنارتیدـم   » ياوه دـندرک ؛ یم  هدایپ  ردـنب  رد  ار  روجاوروج  ياه  کمدآ  رکیپ ، لوغ  ياـه  یتشک 
؛ داد یم  نوخ »  » يوب ناشیاه  تسد  و  لکلا »  » يوب ناشناهد  هک  تفگ  یم 

هد  » زا دـندرک و  یمن  ّسح  ار  نوتیز »  » هزم هک  یناسک  دـندرک ؛ یم  لـمع  لـستره »  » تاروتـسد هب  اـهنت  تیدوهی ،»  » زا هک  یناـسک 
.دنتشاد هجوت  اه  « ماخاخ  » ياه هظعوم  هب  اهنت  تسا ، دوهی » نید   » ساسا هک  طولم » نامرف 
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، مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  مان  هب  هاگ  نآ  دندرب ؛ یم  امغی  هب  ار  نارگید  لاوما  دـنداد و  یم  غورد  تداهـش  دـندرک ، یم  يدزد 
ّلت هزغ ، راون  مساق و  رفک  نیـسایْرید و  الیتش ، اربص و   » ياـه هاـگودرا  .دـندرک  یم  یناـبرق  ار  ناناملـسم »  » وا داـی  هب  نشور و  عمش 
هویم نینوخ و  ياه  تخرد  نینوخ ، ياه  هرجنپ  نینوخ ، ياه  هچوک  زا  رپ  نیطـسلف ، مامت  زورما ، و  سدـقملا » تیب  لـیلخلا و  رتعِز ،

هتسشن نوخ  هب  ياه  مشچ  دنیآ و  یم  رد  زاورپ  هب  اه ، هلولگ  شتآ  اب  هک  يا  هتفرگ  تونق  ياه  تسد  رایـسب  هچ  تسا ! نینوخ  ياه 
اب هک  یناوج  نارتخد  دنور و  یم  جارعم  هب  نینوخ » هرجنح   » اب هک  يا  هراوخریش  ناکدوک  دننک ! یم  اشامت  ار  ناردام  هّجض  هک  يا ،

! دننک یم  عییشت »  » ار قشع  رابمغ ، ياه  هاگن 

! يزادرپ یم  ار  نارگید  یمهف  جک  ناوات  زورما ، هک  دوب ، نیگنس  نینچ  تهانگ ، نیمادک  نوگلگ ! كاخ  يا  نیطسلف ! يا  هآ 

توکـس و ار  شدایرف  دـننک ! یم  شراـکنا  یلو  دراد  دوجو  درادـن ؛ هشقن  یلو  دراد  ناـبز  درادـن ؛ روشک  یلو  دراد  مچرپ  هک  یتلم 
اهنت یسارکمد ،»  » يزاب نیا  رد  هک  ییاه  ناسنا  دنناد ! یم  شزاس »  » ار شتوکس 

! تسا یهانگ  یب  ناشهانگ ،

نیطسلف « ؟ هن ای  دپت  یم  ناتاه  هنیس  رد  یلد  زونه  ایآ  تسه ؟ امـش  رد  اشامت ، يارب  یمـشچ  زونه  ایآ  اهایرد ! يوس  نآ  ِنامدرم  يآ 
«! نادیم رد  هدنام  اهنت  تخس 

يریخ یلع  / اه گنس  یبات  یب  نیمزرس 

.دنربب جارات  هب  ار  نامسآ  یبآ  ات  دندمآ 

.دنشکب ریجنز  هب  ار  باتفآ  ات  دندمآ 

.دننک نامیلس  دبعم  ار  یصقالادجسم  دوخ ، نامگ  هب  ات  دندمآ 

.دوش انشآ  گنس  اب  ینیطسلف  ياه  تسد  ات  دندمآ 

.دننک همزمز  ینیطسلف  ناکدوک  شوگ  رد  ار  گرم  ییال  ییال  هلولگ ، اب  تداهش ، ياه  هراوهگ  رد  ات  دندمآ 

.دننک میسرت  هدیشک ، جنر  یمدرم  هودنا  يایفارغج  رب  ار ، هتشادن  ینیمزرس  دوخ ، يارب  ات  دندمآ 
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.دننک شنرک  ار  يرماس  هلاسوگ  ناطیش ، هاگارچ  رد  ات  دندمآ 

.دننک ناریو  دوخ  هایس  ياه  همکچ  ریز  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  قشع  لوسر  جارعم  يوّکس  ات  دندمآ 

هب ار  دـنچ  يا  هراتـس  لوفا  زور ، ره  شنامـسآ  هک  ینیمزرـس  .تسین  یناـیاپ  ار  شیاـه  هیثرم  هک  ینیمزرـس  تسا ؛ نیطـسلف  اـج  نیا 
.دنیشن یم  گوس 

.دنرادن ندش  زبس  نذا  دنریسا و  اه ، تسینویهص  یماظن  تموکح  رد  شناتخرد  هک  ینیمزرس 

.تسا هدش  مگ  رشب ، قوقح  ياه  همان  عطق  قرب  قرز و  رپ  يوهایه  رد  هک  ینیمزرس 

تـسد رد  هک  ییاه  گنـس  دـشوج و  یم  ناشیاه  گر  رد  هک  تسا  ینوخ  تارطق  شناـناوج ، یگنج  تاـناکما  همه  هک  ینیمزرس 
.دنک یم  یبات  یب  ناشیاه ،

.تسا خرس  روآ ، کشا  ياهزاگ  رابغ  زا  شناردام ، ياه  مشچ  هک  ینیمزرس 

هن نیمز ، تسا و  هداتـسیا  زاـب  تکرح  زا  ناـمز  هـک  اـج  نآ  دـنز ؛ یم  نوخیبـش  یگدـنز  هـب  گرم ، زور ، ره  نآ  رد  هـک  ینیمزرس 
.دخرچ یم  بارس  رب  هک  باتفآ ، نوماریپ 

.دنا « يربع  » نابز هب  موکحم  همه  نآ ، رد  هک  ینیمزرس 

.هاگودرا مان  هب  ییاه  هچوک  رد  دنا ، هدش  هناخ  هک  ییاه  همیخ  درادن ؛ راوید  رد و  شیاه ، هناخ  هک  ینیمزرس 

.تسا هدش  ریجنز  موش ، ثلثم  ود  نایم  رد  هک  ینیمزرس 

.دننک شباترپ  ناطیش  تمس  هب  ات  دوش  یم  گنس  شمدرم ، بلق  هک  ینیمزرس 

هب شلد  یناهج ، هعماج  دیاش  ات  نزب ، دایرف  .دنیآ  فرح  هب  لال ، ياه  نابز  دنونـشب و  رک  ياه  شوگ  دیاش  ات  نزب ، دایرف  ینیطـسلف !
لگنج ریوک ، مغر  هب  دننکب ؛ دنراد ، ناوت  هچره  دنـشُکب و  دنهاوخ  یم  هچره  راذگب  .دـنکن  رداص  يا  همان  عطق  رگید  دـیآ و  محر 

.نیطسلف هشیمه  نیطسلف  سدق ، هشیمه  سدق  ناطیش ، مغر  هب  دنام و  یم  لگنج  هشیمه  لگنج  زبس ، هشیمه 
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یناهارف یناچیم  يدهم  / مخز رازه  نامشچ 

؟ نوخ ردق  هچ  هیرگ ، ردق  هچ 

رازه ِنامشچ  دزیگنا ؛ یم  هرابود  یشزوس  ارم ، ِمخز  رازه  ِنامشچ  روآ ، هیرگ  هغدغد  نیا  تسا و  يرگید  هدز  تبرغ  ِزور  زور ، ره 
.دنیشن یم  هبرجت  هب  شیوخ  رد  ار  هزات  یملظ  ِراخ  هظحل ، ره  هک  یمخز 

هزات دورس و  ار  لاسرید  ِمخز  نیا  دیاب  یِک  هب  ات  دوس ؟ هچ  اّما  دعلب ، یم  شیوخ  هب  ارم  هک  تسا  يا  هدوشگ  ناهد  ِرازم  رعش ، کنیا 
! ...دسرن یمهرم  رگا  ياو  تسا ؛ هدرک  ُرپ  ار  نیمز  ياه  گر  تنوفع ، دیشاپ ؟ کمن  درک و 

دیپس ياه  هّرب  ِماخ  ِتشوگ  هک  نینوخ ، ياه  نادند  اب  دندیسر ؛ هار  زا  کیرات  ياه  هرازه  ِقمع  زا  یمّنهج ، ِنادزد  تفاکـش و  بش 
.تسا هدرک  یهت  ار  ناگراتس  ِمشچ  هساک  هک  يا  هزین  ِهارمه  دنعلب ؛ یم  هّکت  هّکت  ار 

.دش لدب  كانشطع  یبارس  هب  مک  مک  دیشروخ ، ِراس  همشچ  دمآرد و  فوخم  ییالویه  همجمُج  لکش  هب  هام ،

ياه همکچ  اب  بش ، کنیا  دسر ؟ دایرف  هب  هک  تساجک  ییورادشون  ِرحِس  رخآ ، .دنا  هتفاکـش  ناوختـسا  ات  ار  سدق »  » ِقرف اه ، موتاب 
.دور یم  هژر  سدقملا ، تیب  ِرادم  رب  هک  تسا  ینامز  رید  نینوخ ،

؟ دنزیرب مه  رد  ار  شوپ  همکچ  ِفوفص  هک  یشوپدیپس  ِناراوس  دنتسه  اجک  رخ  آ  دنک ؛ یم  رتسکاخ  دنازوس و  یم  راظتنا ،

نآ اه ، نابایخ  دـنزیر و  یم  اه  نابایخ  هب  اه  هچوک  .منک  یم  هرود  ار  اـه  هچوک  دـسر ، یم  ارف  هک  بش  همین  ره  هارمگ ، هتـسکش و 
ياه غارچ  رهش ، نشور  ریوصت  اهنت  .دنناسرب  يدصقم  هب  ار  یـسک  هک  نآ  یب  دنور ؛ یم  لاح  زا  ات  دنخرچ ، یم  اه  نادیم  رود  ردق 

.دنا هدرک  کح  اهولبات  زارف  رب  يربع ، نابز  هب  ار  گرزب  ياه  هاگشورف  مان  هک  تسا  يزارد  ِینوئن 

یب ِدرم  نم -  هب  .ار  شیوخ  نطو  وـت ، ناـمدرم  يا و  هدرک  مگ  ار  شیوـخ  ناـمدرم  وـت  رتاـهنت ؛ نم  ییاـهنت و  وـت  سدـق ! يا  ناـه ،
؟ ما هداتسیا  ایند  ياجک  دیهدب ، یخساپ  هانپ -  نامسآ  ِنیمزرس 
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شوگ ریز  یّتح  کنیا ، تشادن و  دوجو  »ي  ویوآ لت   » چیه مان  وت ، شوگ  ریز  يا ، هشقن  چیه  رد  هک  دوب  يراگزور  سدق ! يا  ناه ،
.تسا هدنامن  یسدق  چیه  زا  یمان  ویوآ ، لت 

.دنا هدینت  ام  رب  رادراخ  يا  هلیپ  نوچ  هک  ییاهزرم  زین  دنازوس و  میهاوخ  ار  اه  هشقن  ِمامت  يزور 

دنرب و یم  هانپ  اه  هاگترپ  هب  شیوخ  ِسأی  زا  بیکشان ، زاسان و  مدرم  نیا  دنک ؟ یهارمه  ار  یسپاولد  هک  تسین  یسک  ایآ  مسپاولد ؛
.دنراپس یم  هّرد  هطقن  نیرت  قیمع  هب  ار  دوخ  لیم ، لامک  اب  کیاکی ،

توبات نانچ  تخاس ؛ میهاوخ  نایدوهی  ياه  توبات  ار ، اه  تیربک  همه  يزور  دوب ؛ دهاوخن  موق  نیا  ناتساد  رخآ  نیا  کش ، یب  اّما 
اهتنا هب  نویهص  نادنزرف  بل  رب  هک  نانچ  مه  ار  نیمز  ِگرب  ِياهراگیس  همه  دناجنگب و  شیوخ  رد  ار  یناتسربق  کی ، ره  هک  ییاه 

.درک میهاوخ  توراب  زا  رپ  دنسر ، یم 

؟ داتفا دهاوخ  قافّتا  یِک  رخآ ، نوخ ؟ ردق  هچ  هیرگ ، ردق  هچ  ...اّما  ...اّما 

مادقا ینارماک  دمحم  / يداتسیا وت 

.نوخ شتآ و  رد  يداتسیا  هک  ییاه  هظحل  هب  تیاه ، هودنا  یگدرتسگ  هب  منک ؛ یم  تمالس  نیمز ! رد  ایبنا  راگدای  يا  سدق ،

زا خیرات ، شوپ  همکچ  نامیخژد  هنشد  اب  ار  تبلق  دنتسکش و  مه  رد  دوب ، یهلا  یحو  نمأم  يراگزور  هک  ار  تیاه  هناش  يداتسیا و 
.اه یهایس  زا  رتالاب  يداتسیا ؛ .دنشک  نوریب  تناج  لد و  زا  ار  دنوادخ  رون  ّتبحم و  شتآ  رگم  ات  دندیرد ، مه 

.دندراذگ او  نوخ  شتآ و  رد  ار  وت  نادنزرف  وت و  دنتشذگ و  احیرا »  » زا نویهص  نادنزرف  هک  ار  يزور  تسه ، ترطاخ  زونه ،

حلص دنزرف  دالیم  زا  سپ  دیشورخ و  نوخ  تخوک ، خاک و  كاخ و  گنـس و  ره  زا  هک  ار  رـصنلا  تخب  هنتف  تسه ، ترطاخ  زونه 
! یتسشن هراظن  هب  زاب  وت  و  دندیشون ، تنادنزرف  نوخ  زا  دندیشورخ و  راو  هناوید  راوخنوخ ، نارادرس  حیسم -  تیوج - 
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زاوآ داهن و  انب  ییوکسرب »  » نادیم رد  دیشارت و  رفک  زا  ار  شیوخ  سیدنت  هک  دراد ، دای  هب  ار  ایلوگیلاک » ، » زونه وت ، ياه  شرفگنس 
زا دمآرد و  صقر  هب  یمور  ياه  لوسنک  ياهریشمش  دندولاین ، كرش  ییاوسر و  هب  ار  شیوخ  وت ، نادنزرف  نوچ  داد و  رس  ییادخ 

.تشگ لامالام  رهش ، ناتسرپادخ  ياهرکیپ 

! ار حیسم  تقیقح  ینایرع  دراد ، رطاخ  هب  همکحم  زونه ،

! اه یبوخ  هصالخ  نیمزرس  يا  حلص ! نیمزرس  يا  وت ، تشذگرس  تسا  زیگنا  مغ  هچ 

.دش تهاگ  هانپ  مالسا  هک  هاگ  نآ  یتفرگ ، مارآ  وت  و  ... 

.يدش زبسرس  نامیا ، ياه  لگ  مّسبت  اب  يدونغ و  شمارآ  راس  هیاس  رد 

.يدش ارفا  ياه  تخرد  نیرت  یلامش  هلبق  دیشکرس و  تنوگلگ  كاخ  نامسآ  طاقن  یصقا  ات  یصقالادجسم ، ياه  هتسدلگ 

هدش مگ  ياه  هدنخ  لابند  هب  هنهرباپ ، نالفط  و  دـش ، يراج  تیاه  تشد  رد  اه  همـشچ  اهدور و  ناگدـنرپ ، زاوآ  يادـص  ابیز ، هچ 
! دندیود وجتسج  هب  ار  تیاهنابایب  شیوخ ،

! دیماجناین شیب  یحابص  دنچ  اما 

وت اما  دندیشک ، شتآ  هب  دنتشک و  دندروآ و  موجه  تیوس  هب  نامیلس  دوواد و  فلخان  نادنزرف  دیشک و  هنابز  یبیلـص ، ياه  گنج 
.يدرواین رب  مد  زاب 

.يداد یم  هیکت  تنینوخ  ياه  مخز  هب  یتسب و  یم  ورف  بل  مه  زاب  وت 

درب و تراغ  هب  ار  نوتیز  تخیر و  تیاـه  ناـبایخ  هب  رامعتـسا ، ساـبل  رد  اـیلوگیلاک » ، » راـب نیا  هک  ینک ، هزاـت  یـسفن  یتساوخ  یم 
.دیدرگ وحم  گنر ، هایس  يا  هژر  ریز  رد  يدازآ ،

هدرک لاغـشا  ار  وت  بلق  هک  ییاه  هودنا  یگدرتسگ  هب  یمالـس  منک ؛ یم  تمالـس  مدـیپس ، ياه  هژاو  مامت  اب  تیاه ، مخز  یمامت  هب 
.تسا

تسادخ و کلم  نیمز  نیقَّتُْمِلل ؛ ُهَِبقاْعلا  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاِشی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهِّلل  َضْرَألا  َّنإ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  ار ، وت  منک  یم  مالس 
«. تساوقت لها  صوصخم  يزوریپ  تبقاع و  نسح  دراذگ و  او  دهاوخ  ناگدنب  زا  سکره  هب  وا 

115 ص :

هرامش 48 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیدم رد  مالسا  رد  دجسم  نیلوا  ابق ، دجسم  يانب 

هراشا

هبنش

تشهب 1382 يدرا   27

لوالا 1424 عیبر   15

May. 17  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / شوپ هتشرف  نیمزرس 

! ابق

! مالسا ياه  مخز  اه و  جنر  نابزیم  ربمایپ و  هاگهانپ  نیلوا  يا 

! رفک متس و  نازوس  يامرگ  رد  یلع ، ربمایپ و  هدنلاب  نامیا  نابیاس  يا 

.تسا يراج  وت  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  سفن  زونه 

.دنوش روانش  ربمایپ  تاملک  رطع  رد  دنریگ و  شوغآ  رد  ار  ربمایپ  ياه  هودنا  هتشذگ ، نانوچ  ات  دنرظتنم  تیاه  هرجنپ  زونه 

، ناطیـش هک  شاب ! اجرباپ  تسیاب و  ابق ! .يدش  اریذپ  زاب ، شوغآ  اب  یتفایرد و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینابایب  ناهودـنا  هک  وت ! رب  مالس 
.تسا هداتسیا  وت  یلاوح  رد 

جوم وت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  فافش  يادص  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  مشچ  نازرل  ییابیز  هک  شاب ! اجرباپ  تسیاب و 
.دنز یم 

.منک یم  ساسحا  وت  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناوسیگ  ياکنخ  هک  تسیاب !

.دنوش یم  متخ  لامآلا » یهتنم   » هب هک  ار  ییاه  هیرگ  .منک  عورش  راذگب  ابق !
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تـسد روآدای  تدنلب ، ياه  هرانم  .منک  سمل  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  فرح  تیمیمـص  موش و  اهر  وت  رد  راذگب 
مالسلا هیلع  یلع  ربتس  ياه  هناش  همانسانش  تهوکشاب ، ياهراوید  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدیـشک  نامـسآ  هب  ياه 

.تسا

شومارف ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوب  هاگ  چیه  هک  داب ، مالـس  وت  رب  ناهج  ياه  هچیرد  مامت  زا  ابق !
.يدش سونأم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  وت  هک  هنوگ  نآ  دنوش ؛ سونأم  وت  اب  اه ، یگنتلد  همه  ات  يداتسیا ، اه  نرق  زا  سپ  يدرکن و 

.منک ظفلت  ار  وت  ات  میوشب ، بالگ  اب  ار  تاملک  مهاوخ  یم  شوج ! نامسآ  همشچرس  يا  شوپ و  هتشرف  نیمزرس  يا  ابق ،

.منزب همیخ  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدیشروخ  ياه  مشچ  رد  هریخ  رود ، يا  هلصاف  زا  مهاوخ  یم 

موش و ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تقادص  هب  لصتم  موش ، قحلم  مالـسلا  هیلع  یلع  صالخا  هب  وت  روضح  رد  مهاوخ  یم  ابق !
.منیشنب اشامت  هب  ار  وت  هلاس  دص  دنچ  تبرغ  بورغ  ات  مشاب ، مالسلا  هیلع  یلع  دنزرف  ياه  ماگ  ندمآ  رظتنم  مراذگب و  زامن  وت  رد 
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تاطابترا یناهج  زور 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / زاب ياهرادم 

! تشرُد زیر و  ِيرون  ياه  لباک  ات  دنلب ،» هاتوک و   » ِروانش جاوما  زا 

ياه شیامه  زا  زمرق ! ياهراطخا  ات  زبس ، ياهوگتفگ  زا  لرتنک ! لباق  هدش  يدنب  هتسد  تاساسحا  ات  مرگ ، درس و  ِعیرس  ياه  مایپ  زا 
ِتادراو ات  يرانق ، يادص  تارداص  زا  هایس ! ياه  تسشن  ات  دیفس ،

! دنهاوخ یم  همه  هچ  نآ  هب  ندیسر  يارب  هزات  یلصف  ینعی : همه ؛ همه و  تیزاراپ ! ِتوس 

هجهل هک  يرهش  هب  ندیسر  ینعی : تسا ! عونمم  دورو  يدودح  ات  اّما  تسا ، زبس  شیاه  غارچ  مامت  هک  یهار  راهچ  هب  ندیسر  ینعی :
! دنمهف یم  ار  رگیدمه  نابز  همه ، دنوش و  یمن  هسیاقم  تروص  گنر  اب  اه ،

! تسا رادراخ  میس  نودب  ياهزرم  زور  زرم و  نودب  ياهروشک  زور  ناسنا ، دیدج  ياهرواب  زور  تاطابترا ،» یناهج  زور  »

اهنت نردـم ، قوـف  يروآ  ّنف  اـب  هزورما  هـک  ییاـه  نّدـمت  دـشاب ؛ اـه » نّدـمت  يوـگتفگ   » يارب وـگلا  نیرتـهب  دـناوت  یم  هـک  يزور 
، تاطابترا نیمه  هیاس  رد  تسا ! یناسنا  تاساسحا  یعامتجا و  قالخا  ظفح  ناشلکشم ،

! دینش ناهفصا  رد  ار  لفیا  ياه  هلپ  ياپ  يادص  دید و  سیراپ  رد  ار  وپاق  یلاع  ياه  یشاک  قرب  دوش  یم 

! دناوخ نارهت  رد  ار  ریپسکش  یسامح  راعشا  و  ندنل ، رد  ار  زاریش  هجاوخ  ياه  لزغ  دوش  یم  تاطابترا ، هیاس  رد 
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! دناسر نایناهج  شوگ  هب  ار ، هفیحص  تقادص  و  اروشاع »  » مایپ ار ، هغالبلا  جهن  دایرف  دوش  یم  تاطابترا ، هیاس  رد 

! دورس اه  هراق  مامت  نامسآ  رد  ار  راظتنا  زبس  رعش  دوش  یم  تاطابترا ، هیاس  رد 

نامرآ یناهج و  تلادع  دیفس ، حلص  زبس ، حلـص  ِرطاخ  هب  تفرگ ؛ ار  رگیدمه  تسد  دوش  یم  هک  تسا ، یناهج  تاطابترا  هیاس  رد 
ناکاپ نینمؤم و  يارب  ار  نآ  نابرهم ، دنوادخ  هک  یناهج  داسف ؛ رقف و  گنج و  نودب  تخاس ، یناهج  و  رگید ! هناتـسود  ناسنا  ياه 

 - . ...ِضْرَْألا ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  تسا -  هداد  هدعو 

.دوب دهاوخ  هدید  متس  ياه  تلم  زور  هک  زور ، نآ  دیما  هب 
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دالیم 

هراشا

هبنشود

تشهب 1382 يدرا   29

لوالا 1424 عیبر   17

May. 19  . 2003

ینامزدمحم داوج  / شیاین هاگ  حبص 

، بش نآ  .داد  یـشوماخ  نامرف  سراف ، هدکـشتآ  هب  دروآرد و  اپ  زا  ار  نئادـم  ناویا  تهاـگن ، هقعاـص  هک  ناـس  نآ  ییاـیب ! وت  و  ... 
یم يدـیع  ساسحا ، ِناکدوک  هب  تندـمآ ، ِقوش  هب  بلطملادـبع ، .دـشکب  دـق  نآ ، شوغآ  رد  وت  ریوصت  ات  دوب ، هنیآ  هنمآ ، تردام 
ورف شیاه  لیبابا  اب  ار  اه  لیف  هاپـس  ههربا و  ادـخ ، هک  لاس  نامه  دـنوش ؛ ملعوبا  اه ، لهجوبا  همه  هّللاءاـش ، نا  دز : یم  داـیرف  داد و 

.دوب هدیبوک 

.تیابیز دبنگ  گنر  هب  ییاه  هژاو  میاتسب ، زبس  ياه  هژاو  اب  زج  ار  وت  رگا  مشاب ، مساسحا  نویدم 

هب حبص  ره  وت ، ِقشع  ینارفعز  دیشروخ  تسوت و  مّسبت  ياه  لگ  نتفکـش  ِهار  هب  مشچ  اه ، لد  رـصم  دنگوس ، تا  هرهچ  فسوی  هب 
.دشک یم  كَرَس  هوک  تشپ  زا  وت  ِلابند 

زامن تا ، یناـشیپ  سَّفَنَت » اِذا  ِحبُـصلا  َو   » رد دـنناوخ و  یم  بش  هلفاـن  وت ، نامـشچ  »ي  یندَا ْوَا  یهَْتنُملا  ُهَرْدِـس   » رد هشیمه  ناربماـیپ ،
.حبص

، زور ره  هک  مسارم  نیا  رد  .تساوقت  هب  حّلـسم  ياـهورین  كرتشم  هاـگ  حبـص  دورـس  ٌهَنَـسَح ،» ٌهوُسا  هّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  »
نکمم زا  وت  دـنک و  یم  مـالعا  تیرازگ  تمدـخ  رد  ار  تارذ  همه  یگداـمآ  وت ، هب  دـمآ  شوخ  زا  سپ  لـییربج  دوش ، یم  رازگرب 

.تشاد دهاوخ  همادا  تمایق  ات  مسارم  نیا  .ینیب  یم  ناس  ملاع ، ياهدوجولا 
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.دـنک یم  شزاون  ار  كاـخ  ناـکدوک  بش ، ره  وت ، ِناتـسد  تفوطع  تسا و  هدرک  هنـال  ْنینِمؤُْملل » ٍهمحَر   » رتوبک وت ، مرگ  هاـگن  رد 
: میوگب هک  مشک  یم  تلاجخ  منزب ، لاثم  ار  تینابرهم  تعسو  مهاوخ  یم  یتقو 

! ایرد

! نامسآ میوگ : یم  یگدنمرش  اب  منک ، یم  رکف  تماقم  يادنلب  هب  یتقو  و 

ار وت  هنیدم  هرازه  ّتیندم ، زورما ، .يراد  فطل  نایکاخ  هب  متشاد ، نامگ  هچ  نآ  زا  شیب  هک  مدیمهف  مُُکْلثِم ،» ٌرَشب  اَنَأ   » لوزن زا  سپ 
.دنیشن یم  فعش  هب  فجن ، دابآاضترم  رد  تلادع ، دریگ و  یم  نشج 

.دزیخ یم  رب  شیاین  هب  همطاف » ِقَِحب  ِتاومسلا  َرِطاف  ای   » بارحم رد  اه ، تسد 

.دیوگ یم  نیرفآ  وت  يابتجم  همان  حلص  هب  ریبدت ،

 . ...دنیرفآ یم  هسامح  وت  نیسح  »ي  ّهلِذلا نِم  َتاْهیَه   » اب ریشمش 

.دیشخب دهاوخ  ناج  ار  نیمز  هدرم  دبلاک  دش و  دهاوخ  حیسم  وت ، ِمان  مه  يدرم  دوز ، ِيدوز  هب  و 

مادقا ینارماک  دمحم  / مسبت یقرش  هوکش 

رد اهدادـش  اه و  تولاج  اه و  نوعرف  زا  سرت  دوب و  يراج  ناهج ، يایفارغج  قمع  رد  لهج ، دـندش و  یم  روگ  هب  هدـنز  اه  هراـتس 
.اه ناج 

.دشاب شراظتنا  مشچ  یسک  هک  نآ  یب  تفر ، یم  دمآ و  یم  راهب 

.دوب مگ  میقع  ياه  قشع  یلاوت  رد  نیمز 

رد هک  نامسآ ، یبآ  زاوآ  هب  دهد  ارف  شوگ  دتسیاب و  ییانشور  زارف  يدرم  ات  دوب ، هدنام  لاس  لهچ  زونه 

.دنک یم  شمارآ  زا  هدنکآ  ار  هنمآ  شوغآ  یلفط ، هدنخ  يادص  نتفکش ، زا  یناهگان 

زا لسع  دیاشگ ، یم  بل  ات  .دـننز  یم  لپ  شنابرهم  ياه  تسد  ات  اه ، هناورپ  دوش و  یم  يرپ  زا  رپ  شیاه  مشچ  دـنز ، یم  هک  کلپ 
.دتفا یم  هار  هب  اه  لگ  ناهد 

.دنک شمارآ  زا  هدنکآ  ار  هنمآ  شوغآ  ات  دنز  یم  کلپ  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

.دیامن ناریو  ناملاظ  رس  رب  ار  يرسک  يوت  رد  وت  ناویا  شا ، هداس  ياه  مشچ  ات  دنز ، یم  کلپ 
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یگـشیمه یکیرات  رد  سراف ، هدکـشتآ  دکـشخب و  شیوخ  ياج  رب  شمان ، تمظع  لـباقم  رد  هواـس ، هچاـیرد  اـت  دـنز ، یم  کـلپ 
.ددرگ ناهنپ  شیوخ 

تسا و ّتیمیمـص  راـظتنا  رد  ناـهج  هک  دـنخب  دّـمحم ! تفگ : یم  یـسک  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يادـص  ادـص ،
.تسوت غیرد  یب  ياه  مسبت  جاتحم  ناسنا ،» »

.دتسیاب تکرح  زا  نیمز  رادم  رد  نایصع ، رفک و  ات  دنخب ، دّمحم !

.لصف راهچ  يادتبا  رد  تربتس ، ياه  هناش  اب  تسیاب ،

ار دیـشروخ  طاقن  نیرترود  دـنخب و  .تراوتـسا  ياه  ماگ  رظتنم  تسوت و  نابرهم  ياه  تسد  دـنمزاین  ناهج ، هک  تسیاـب ، دـمحم !
.نک هرجنپ 

.هد ییاهر  تب ، نادنز  زا  ار  گنس  نکشب و  شیوخ ، تلاهج  نیرخآ  رد  ار  اه  تب  ایب و 

! یندشن رارکت  یگشیمه  يا  دنخب ، راپسب و  نامسآ  هب  ار  تا  یقرش  هوکش  دمحم !

يریخ یلع  / تدحو همشچرس 

.دوب هدشن  ریزارس  نیمز  رب  یحو ، مالک  يراج  هک  دوب  اه  لاس  .دز  یم  اپ  تسد و  بیرغ ، یناجیه  رد  هکم 

.درک یمن  نشور  ار  نامسآ  هار  يا ، هراتس  چیه  دوب و  هدنکفا  هیاس  اه  لد  رب  یهارمگ  هک  دوب  اه  لاس 

.تفر یمن  يا  هزجعم  چیه  دیما  هک  دوب ، هدرتسگ  كاخ  رب  نانچ  نآ  ار  یگریت  طاسب  بش ،

.درک روهظ  زاجح ، ریوک  رد  یتسه -  دبسرس  لگ  راگدرورپ -  هداتسرف  نیرخآ  هک  نیا  ات 

.دشخبب یناسنا  تمارک  ار  ریشمش  توهش و  بارش و  ناگنشت  ات  دمآ  وا 

.دیآ شوج  هب  تدحو  همشچرس  دوش و  يراج  نیمز  رب  ادخ  تمحر  ات  دمآ  وا 

.دسرب لامک  هلق  جوا  هب  قالخا  ياه  ماگ  ات  دمآ  وا 

، شنامـشچ سگرن  دز و  یم  جوـم  شهاـگن  رد  قـشع  هک  وا  دـنزب ؛ دـنویپ  نامـسآ  جارعم و  هب  ار  یکاـخ  ياـه  ناـسنا  اـت  دـمآ  وا 
.دوب نکمم  بارش  نیرتروآرکس 
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.درزآ یم  ار  شلد  مدرم ، یهارمگ  جنر  دیشک و  یم  شود  رب  ار  یمیتی  درد  هک  وا 

.دندوب هداد  ار  شندمآ  هدژم  لیجنا ، تاروت و  هک  وا 

تسایبنا هلمج  مان  دمحا ، مان 

تسام شیپ  مه  دون  دمآ ، دص  هک  نوچ 

.داد تراشب  هدماین  شوخ  ياهزور  هب  ار  شنیرفآ  دوشگ و  کلپ  هکم  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و 

.تسا هدش  یکی  تمحر  تیاده و  اب  هک  یمان  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

.دیآ یم  صقر  هب  اضف  رد  تاولص  مالس و  شوخ  نینط  شندینش ، اب  هک  یمان 

.دسر یم  ماشم  هب  ادخ  رطع  نآ  زا  هک  یمان 

.تسکش مه  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناهج  گنر  گنر  ياه  تب  میهاربا ، مسر  هب  هک  يدرم 

.دنایامن ار  نز  نیتسار  هاگیاج  درک و  خوسنم  ار  یشکرتخد  نوناق  هک  يدرم 

.تشاذگ وربآ  دید و  اه  مخز  مالسا ، هار  رد  هک  يدرم 

.تیلهاج توهرب  میدوب و  ام  کنیا  دیوارت ، یمن  كاخ  رب  یحو  ناراب  دمآ و  یمن  وا  رگا 

.دوب هتفاین  هار  اه  هناخ  هب  باتفآ  زونه  دوشگ ، یمن  ار  هتسب  ياه  هرجنپ  دمآ و  یمن  ارح  نیشن  تولخ  درم  رگا 

دولآ مهو  ياضف  رد  ندیـشک  سفن  يارب  ییاج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  لگ  زاجعا  میمـش  رد  ات  دش  لزان  كاخ  رب  وا 
ياپ لماکت  هریاد  هب  اه  ناسنا  دـشاب و  همه  مهـس  نامـسآ ، دـنریگب ؛ رپ  ناگدـنرپ ، دنـشکب ؛ دـق  ناـتخرد  اـت  دـمآ  .دـنیرفایب  ناـهج 

.دنراذگب

دمحم لامج  زا  دنام  ورف  هام 

دمحم لادتعا  هب  دشابن  ورس 

تسین یتلزنم  لامک و  ار  کلف  ردق 

دمحم لامک  اب  ِردق  ِرظن  رد 

یناهارف یناچیم  يدهم  / دسر یم  هک  هار  زا 
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.لّیخت ریوصت و  ِدیواج  هنارک  رب  هداتسیا  منم ؛ کنیا 

.تسد رود  ياه  هرازه  ِقیمع  رد  مور  یم  ورف 

.مشک یم  نوریب  ار  نهک  ِتارطاخ  مفاکش و  یم  ار  نیمز 
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؛ درک مامت  ار  تّجح  ار و  نخـس  نیرخآ  لیبابا ، يادـخ  نامزمه ، دـندز ، دایرف  حوضو  هب  ار  هبعک  يادـخ  لیبابا ، هک  نامز  نآ  سپ 
.دسر یم  هار  زا  هک  يدرم  ار ، زاجعا  نیرخآ  دراد و  بل  هب  ار  مالک  نیرخآ  هک  يدرم 

؟ دناشن ورف  ناوت  یم  رگم  هدیسر ، نامسآ  زا  یمیسن  ياکنخ  هب  زج  ار  گرزب  هدکشتآ  ِشتآ  .تسا  نیرید  ِهاگ  هدعو  بشما 

؟ دش دهاوخ  هتسکش  رگم  رت ، میظع  یتردق  هب  زج  يرسک  ملظ ، دنلب  ِقاط 

همزمز ار  وت  شیاج  ياج  رد  سدقم ، لیجنا  دهد و  یم  شزاون  ار  منامشچ  وت ، مان  میاشگ ؛ یم  ار  تاروت 

فالتئا هچ  .تسا  هدروآرب  رس  هوکشب ، نینچ  هک  تسا  گرزب  ياسیع  لاسرید  هدعو  کنیا ، .دنک  یم 

! یعیفر

لدع نامیلـس ، تنطلـس  هدش ، ناوختـسا  ِناگدرم  يایحا  یـسوم ، ياصع  اضیب و  دی  حون ، نافوت  تمظع  میهاربا ، نامیا ، ِردـپ  ِنامیا 
.تسا خیرات  ناینامسآ  همه  ِگرزب  ِفالتئا  میوگ ، یم  نخس  وا  زا  هک  ار  هک  نآ  لیجنا ؛ تقیقح  تاروت ، ِمالک  بویا ، ربص  دوواد ،

.تفایرد دیاب  ار  نیرخآ  ِکیپ  کنیا  .تسا  هتفگ  ار  اه  ینتفگ  یمامت ، هب  دوخ ، کنیا  سپ 

نیریش يا  هزرل  رون »  » ِلبج دروخ ، یم  قرو  خیرات ، ِگرب  نیرت  نیگنس  هک  نانچمه  دسر ، یم  هک  هار  زا 

.دزاس یم  هدامآ  راظتنا ، لاس  لهچ  يارب  ار  دوخ  ارح »  » دنک و یم  سح  دوخ  رکیپ  رب  ار 

ورف هراتس  هک  یناتسرپ  بش  ِيراکافج  زا  دنیشن  یم  هکم  نیبج  رب  یمرش  ِقرع  دسر ، یم  هک  هار  زا 

.دروآ دنهاوخن  بات  ار  هدیکچ 

اه نرق  هک  تسا  یقیرط  نیا  دندنـسپ ؛ یم  رتـشیب  ار  اـه  هناـخ  تب  ِقلطم  ِتملظ  اـهنآ ، دسانـش ؛ یم  بوـخ  ار  دوـخ  یلاـها  اـهرهش ،
.دنا هتخومآ 

.آ دورف  هراتس ! يا  ناه 

.دنا هدیکشخ  نیمز  سّدقم  ياه  هاگ  هدعو  ِكاخ  رب  تسا  يرید  هدنام ، هار  هب  ِنامشچ  هک  يآ ، دورف 

.دش یهاوخ  هداز  نامسآ  زا  وت  هک  دیور ، یمن  نیمز  زا  زگره  يا  هراتس  چیه  هک  دنلفاغ  ادرد !

.دنک یم  راشرس  ار  نیمز  لاس  رید  قوش  وت ، مان  هنیآ ، ره  هک  يآ ! دورف 

: هک دییوگب  ار  نیمز  سپ 
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.یناشکهک گرزب  ِنابزیم  کنیا  وت  ناه !

.دوش یم  هداز  کنیا  هک  ار  نهک  هراتس  نیا  بایرد 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...ات دنام  یم  رظتنم  ارح 

یم ناتـسبرع  ياه  گنـس  رب  شخب ، تّذـل  میـسن  تشذـگ و  یم  همین  زا  بش  دیـسر ، یم  شوگ  هب  رود  زا  اـه  كریجریج  يادـص 
.دیزو

، نامسآ یلو  ، دوب هتفرگ  رب  رد  ار  نیمز  مامت  بش ، یهایس  دوب و  هتفر  ورف  ینیگنس  باوخ  رد  هّکم  رهش 

هدنامن يزیچ  .دندوب  لوغشم  عامس  صقر و  هب  ییابیز ، تیاهن  رد  ناگراتس  تشاد ؛ يرگید  ياوه  لاح و 

ياه هعشا  نیلوا  اب  هک  نیا  ات  دوب ، هدنام  رادیب  هنمآ ، ياه  مشچ  هاگرحس ، ات  .دتفیب  قافّتا  یخیرات  یگنس ، نایادخ  ِرهـش  رد  هک  دوب 
دش و نشور  شدنزرف  ّدلوت  هب  هنمآ  هتسخ  نامشچ  ایند ، شخب  تایح 

.دوشگ کلپ  یتسه ، يور  هبملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ارح درک و  نیمز  ینازرا  ار  دوخ  یناوارف  مامت  مزمز ، هاچ  دیچیپ ، اضف  رد  ناطیش  ياه  هّجض  يادص 

 . ...ات دنام  رظتنم 

.تخیر مه  رد  ار  نئادم  ناویا  ياه  هرگنک  يا ، هلزلز  دیزرل و  نئادم  خاک  ياپارس 

.داهن یشوماخ  هب  ور  هفقو ، یب  ِییانشور  لاس  رازه  زا  دعب  سراف ، ياه  هدکشتآ 

.دنتسکش مه  رد  کیاکی  هبعک ، یگنس  نایادخ  دیکشخ و  شرورغ ، همه  اب  هواس ، هچایرد 

.دمآ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

مامت رود ، نادنچ  هن  يراگزور  رد  هک  دشاب  يدرم  یتوکلم  روضح  دهاش  ات  دینک  ربخ  ار  بلطملادبع 

باوخ هبعک ، ِشود  رب  ربت  .دزیر  یم  ورف  یتسرپاتکی  میسن  اب  ار  یتسرپ  هفارخ  توبکنع  هدینت  ياهرات 

.دنز یم  مه  رب  ار  اه  بهلوب  اه و  لهجوب  شوخ 

، راوتـسا مکحم و  دنک و  یم  دنلب  رـس  هرابود  هبعک  .دنرادن  ار  نداتـسیا  اپ  ِرـس  يارای  هشیپ ، کسرتم  نایادـخ  يّزع و  لَبُه و  تال و 
.دوش یم  نینچ  دنک و  مالعا  نایناهج  مامت  هب  هبعک  ماب  رب  ار  ربکا  هللا  نینط  ات  دنام  یم  دمحم  ِلالب  رظتنم 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دالیم 

یثدحم داوج  / شناد هنیدم  دیشروخ 

(1) شناد هنیدم  دیشروخ 

! ربمایپ لآ  قداص  يا 

.يدوب مالسا  ياسر  نابز  حیصف ، یمالک  غیلب و  ینایب  اب 

! راگدرورپ هتسیاش  هدنب  يدوب و  راگزور  هدیزگرب  راشرس ، یملع  راوتسا و  یقطنم  هنامیکح ، ینانخس  اب 

.تلالج تبیه و  هولج  تعاجش و  تسارف و  روآ  مان  يرابدرب ، ملح و  هوک  تواخس ، دوج و  همشچ  يدوب ؛ صالخا  ربص و  مّسجت 

.تلاسر مولع  ثراو  و  يدوب ، تیب  لها  نازورف  هرهچ 

! یتشاد ار  وا  هوکش  تباهم و  يداد و  یم  ار  ربمایپ  يوب  رطع و  يدوب ؛ ناربمایپ  هلالس  زا 

؟ دشاب هتشاد  ترتع  بتکم  هتفای  تیبرت  وت ، هزادنا  هب  هک  درب  مان  ناوت  یم  ار  یملعم  مادک  شناد ! هنیدم  دیشروخ  يا 

؟ تسا هتسبن  شقن  نآ  ِرد  رس  رب  وت ، ِيدرگاش  هک  تسا  هزوح  مادک 

؟ تسین وت  ثیدح  نمرخ  نیچ  هشوخ  هک  تسا  هیقف  مادک 
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يوسوم رغصا  یلعدیس  / یبوط هخاش  نیمشش 

! ادخ رهش  نیرت  كاپ  يا  ار ، وت  داب  تراشب 

! رهم زا  راشرس  هناخ  يا  ار ، وت  داب  تراشب 

! توارط زا  هدنکآ  زور  يا  ار ، وت  داب  تراشب 

! ار تزبس  ِزبس  ياه  هظحل  مامت  داب  تراشب 

كاخ عبط  رد  مدق ، شقن  ناز  شوج ، دز  یتریح 

دنتخیر ناتسلگ  شا  قرف  رب  درک ، او  رظن  ات 

فرح هب  دمآ  مدق ، يامسا  دندرب ، وا  مان 

(1) دنتخیر نآرق  تایآ  دندز ، مد  وا ، بل  زا 

ار ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوفطـصم  غارچ  شا ، يولع  غوبن  هک  دیـشک  یم  ار  يدرم  راـظتنا  هتخادـنارد و  وـن  یحرط  نامـسآ ،
.درادهگن نشور 

.دوب زبس  تقادص  زا  هدنکآ  شرع ، نیرولب  ياه  غارچ  دیصقر و  یم  ناگتشرف  لاب  اب  داب ، رد  اهر  ریرح  نوچمه  نامسآ ، مامت 

! دندرک یم  تاهابم  شیوخ  یناشفاوترپ  هب  ناگراتس ، لیخ  اب  تماما ، ناتسآ  ناراکشیپ  نیا  هام ، دیشروخ و 

قداصدمحم نبرفعج  ترـضح  موصعم ،» نیمتـشه   » كرابم مان  هک  يا  هفوکـش  دوب ، ندش  زاب  لاح  رد  عیبر ،»  » هفوکـش نیمهدـفه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لا  َقِداص  ای  ْکیلَع  ُمالَّسلَا   » همغن اب  ار  نایشرع  تخیوآ و  یم  یبوط  هخاش  نیمـشش »  » هب ار  مالـسلا  هیلع 

.دروآ دای  ار  هّکم  تارطاخ  ات  دوب ، هنیدم  تبون  راب ، نیا  درک ! یم  انشآ  ملسو »

مولع مامت  زا  رتارف  شملع ، هک  يا  هدـیزگرب  .دوب  توهال  ملاع  زومر  هب  مدرم  نیرت  هاگآ  هک  تشاذـگ ، توسان  ملاع  هب  اپ  يدولوم 
! دوب ناکم  نامز و  زا  رتارف  شزاجعا ، و 
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.تسوا مولع  و  هقف »  » نویدم عّیشت ، شتقادص و  قالخا و  نیهر  مالسا ،

یب هناشن  یطابنتـسا ، يرظن و  یلمع و  یملع و  یعیبط ، یهلا و  مولع ، یمامت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نادرگاش  ِیملع  غولب 
ار هلالج » لج  » قح ترضح  ياضر  هک  تسوا  یشرع  تمظع  هناشن  تسوا ، یگنارک 

! دوب هدید  قلخ  تیاده  رد 

! ناج الوم 

لد زورف  تقیقح  ياه  هظحل  ریپ  يا 

ترغاس يدرُد ز  هنشت  رهد ، نادنر 

! دنا یتسه  ناراد  هنیآ  هک  درخ  قشع و 

تربنم ياشامت  وحم  دنا ، هدیدرگ 

دوبن يا  هطقن  زج  هفسلف ، لوصا و  هقف و 

ترتفد قاروا  هلصوح ، دوشگ  یم  رگ 

ییوت دبا  ات  لزا  لالز  نیرت  يراج 

مالسلا هیلع  ترفعج  هک  نوچ  ناهج ، راگدرک  هدیمان 

! نابرهم يالوم 

« عیقب  » يابرلد تشهب  هب  ار  لد  مینک و  یم  وت  ییایربک  ناتـسآ  راـثن  ار  شیوخ  یناـمداش  ماـمت  عیبر ، تشهبیدرا و  هناراـهب  مّسبت  اـب 
! میوش نیگآرطع  تا ، ییارهز  میمش  زا  ات ، مینک  یم  هناور 

! ناشونب قشع  يا  هعرج  تمان ، هناراهب  راوج  رد  ار  ام 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قداص حبص 

ياه تسد  نوزوم ، یـصقر  مّظنم و  یگنهآ  اب  تسـش و  ار  هنیدم  هتفرگ  كاخ  تروص  ناراب ، فیطل  ياه  هرطق  حبـص ، یلاوح  رد 
.درک شزاون  ار  نیمز  سامتلا 

.دیشخب هنیدم  ياه  هچوک  هب  یتوارط  دوب ، هارمه  میسن  میالم  شزو  اب  هک  یناراب 
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ار مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  يرباع ، ره  مشچ  رد  نامسآ ، یبآ  ساکعنا  دوب و  هدرک  نت  رب  ار  دوخ  سابل  نیرتابیز  هنیدم ، نامسآ 
مه هب  شیاه  بل  ناهگان ، .دُرب  دنوادخ  تمارک  زاجعا و  نارک  یب  يایرد  قامعا  هب 
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«. َنیَملاْعلا ِّبَر  هِّلل  ُدْمَْحلَا  : » دروخ

هب كالفا  زا  نایکاخ ، يارب  هک  تکرب  ناسحا و  قبط  قبط  اب  دندمآ ؛ دورف  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هناخ  رب  جوف ، جوف  نایـسدق ،
.دندوب هدروآ  ناغمرا 

، يداش تاولص و  يادص  .دش  نشور  تماما  هراتس  نیمشش  لامج  هب  ناهج ، دیسر و  نایاپ  هب  راظتنا  - 

يوب تفرگ ، ياج  تماما  مرگ  شوغآ  رد  دوشگ و  کلپ  كدوک  ات  .تخیمآ  مه  رد  نمسای  سای و  يوب  اب  درک و  رپ  ار  هناخ  مامت 
.دش كّربتم  شمودق  زا  نامسآ ، دیچیپ و  توکلم  ات  بیس ،

.دنوش باریس  شا  یبیغ  مولع  زا  ناه ، هنشت  ياه  بتکم  مامت  دنیشنب و  اشامت  هب  ار  نیتسار  یحبص  شندمآ  اب  ایند ، همه  ات  دمآ ،

.دنریگب قنور  بهاذم  مامت  شا ، ینامسآ  مالک  هژاو  هژاو  زا  ات  دمآ ،

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  دالیم  زور  .تسا  يداش  قرغ  هچراپکی  نیمز  .دراب  یم  کئالم  ناگدید  زا  یلاحشوخ 
.تسا
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راظتنا يوبس  زا 

ینامزدمحم داوج  / دابآ انشآ  قرشم 

نآ وس و  نیا  هب  ار  نت  هدولآ  كاخ  میهن و  یم  رس  ِتشپ  ار  اه  هیناث  .اعّدا  یب  اهنت و  میا ؛ هتسشن  يا  هبارخ  راوید  ِسپ  میا و  هدیروش 
هک وا  مه  میـسرب ؛ وا  هب  دـیاب  .میناسرب  دوعوم »  » ترـضح تسد  هب  میناـهرب و  نت  سفق  زا  ار  ینامـسآ  ناـج  دـیاب  .میناـشک  یم  وس 
ات حبـص ، تقیقح  ات  مینار ؛ یم  رادید  همیخ  ات  میوش و  یم  راوس  هبُدن  دیپس  بسا  رب  بشما  .تسا  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا   » تقیقح

.باتفآ تیاهن 

نما لحاس  هب  ار  دوخ  یتشِک  دیاب  .مینک  رتشیب  باتفآ  روشک  اب  ار  دوخ  هنـسح  طباور  مینزب و  یُلپ  دابآ  انـشآ  قرـشم  تمـس  هب  دیاب 
رباع ياپ  ّدر  لابند  ساسحا ، لحاس  سیخ  ياه  هسام  تشپ  میناسرب و  تباجا 

نایم ساسحا ، ناکدوک  هک  اج  نامه  میورب ؛ قشع  هلـضاف  هنیدم  هب  مییآ و  نوریب  ایند  یلاشوپ  هبلک  زا  دیاب  .میدرگب  توکلم  ياهنت 
.دنود یم  هفطاع  بوطرم  ياه  هزبس 

يرگید ندیپت  دیاب  .مینک  همزمز  ار  شا  یناشیپ  دیپس  رعش  میورب و  رای  ناگژم  نوزوم  هدیـصق  لابقتـسا  هب  زبس ، یلزغ  اب  يزور  دیاب 
یگدنز دراو  ار  نامیا  دـیاب  .مینک  توعد  زامن  هب  ار  اهورـس  مامت  مینارتسگب و  نیمز  رـسارس  رد  ار  دای  هداجـس  دـیاب  .مینک  زاغآ  ار 

.مییاشگبرپ رکف  ِنامسآ  يادنلب  هب  میورب و  رکذ  يافرژ  هب  دیاب  .مینک 

میهاوخ دایرف  ربا ، تشپ  دیشروخ  نآ  تماما  هب  يزور  ار  رجفلاو »  » تقیقح مییامیپ و  یم  ار  بش  هدیپس ، زور  ره  ناراظتنا  مشچ  ام ،
.دز
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يداب تهزن  / نارجه ياه  هلیم  تشپ 

هدنامن يزیچ  هتخوس ، يرپ  لاب و  رتسکاخ  زا  یتشم  زج  نارجه ، سفق  رد  راتفرگ  ِناج  غرم  نیا  زا  هک  ییایب  رید  ردـق  نآ  مسرت  یم 
هب چیه  وا  زا  دربب و  امغی  هب  زین  ار  هتخوس  رپ  لاب و  نامه  داب ، ياغیرد  هک  نیا  زج  درادن ؛ يدوس  ندوشگ  سفق  رد  هاگ ، نآ  دشاب و 

! دراذگن اج 

یم رپ  شلد  ردق  هچ  دیبوک و  یم  راوید  رد و  هب  شیوخ  ییادوس  ِرس  هنوگچ  هک  دیسرپب  شقارف  نادنز  ساسحا  یب  ياه  هلیم  زا  اما 
! نات ینامسآ  ياه  مشچ  قفا  رد  زاورپ  يا  هظحل  يارب  دیشک 

زین نادنز  ياه  هلیم  یتح  یباین و  شـسفق  راوید  رد و  رب  ار  وا  یمخز  هرجنح  نوخ  زا  يرثا  رگید  هک  ییایب ، رید  ردـق  نآ  مسرت  یم 
! دنشاب هدرب  دای  زا  ار  وا  ییاهنت  همغن 

! تسا هدراذگ  هرامش  ار  شراظتنا  ياه  بش  شیاه ، مشچ  کشا  اب  هنوگچ  دینیبب  ات  دیرگنب ، سفق  گنت  ياهراوید  رب  اما 

! دنامب شلد  رب  ناتلصو  يوزرآ  دشاب و  وا  رمع  زا  رت  ینالوط  ناتقارف ، هک  اغیرد !

یـسفن شا ، هتـسخ  هنیـس  رد  هن  تیوس و  هب  ندیرپ  يارب  دشاب  هدنام  یناوت  شرپ  لاب و  رد  هن  رگید  هک  ییایب  رید  ردق  نآ  مسرت  یم 
گرب خاش و  هب  شیوخ ، هدشمگ  زا  يربخ  نتفای  يارب  هنوگچ  هک  دیونـشب  راگزور  نابز  زا  اما  تیور ! قوش  هب  ندناوخ  زاوآ  يارب 

! دسرپب ییاوه  ناغرم  زا  ار  وت  یناشن  ات  تسیرگن ، یم  یتخرد  ره 

تسد هب  شا  يدازآ  يارب  هک  يا  هتـسخلد  غرم  يارب  دوش  یتوبات  نارجه ، رومن  گنت و  سفق  نیا  هک  ییایب  رید  ردق  نآ  مسرت  یم 
! نامناخ یب  قشع  غرم  تفج  نارازه  يارب  دزاسب  ینایشآ  دوب ، هدرک  رذن  وت ،

دُرب و یم  ورف  شیوخ  رَپ  ریز  هب  رـس  شا ، ییاهنت  ياه  بش  همین  رد  هنوگچ  هک  دنیوگب  ناتیارب  ات  دیهوخب  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  اما 
! دومن یم  اعد  نات  یتمالس  يارب  شا ، هنابیرغ  نویش  رد 

! هتسکشلد زاون  لد  يا 
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ياوه رد  نامناج ، گنتلد  غرم  دوش و  هدوشگ  نامقارف  ياه  سفق  ياـهرد  وت ، دنمتواخـس  ناتـسد  اـب  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  اـیآ 
؟ دناوخب ار  لصو  يراهب  زاوآ  دنزب و  یخرچ  دیاشگب و  یلاب  رپ و  ناتیوک 

یجنپ هجیدخ  / دینک اعد  امش  اقآ !

! دیدش دنلب  اه  نامسآ  هب  اقآ  جرف  رد  اعد  يارب  هک  ییاه  تسد  مامت  مالس ،

! دیشک یم  راظتنا  ار  روهظ  هعمج  هک  ییاه  مشچ  مامت  مالس ،

! دیدرگ یم  هناقشاع  ار  اه  هداج  هک  ییاه  هاگن  مامت  مالس ،

! دیرب یم  ار  اقآ  مان  هک  ییاه  بل  مامت  مالس ،

! دیراشرس اقآ »  » قشع روضح  زا  هک  ییاه  بلق  مامت  مالس ،

! يراظتنا مشچ  تاعاس  مامت  يرارق و  یب  ياهزور  مامت  یگنتلد ، ياه  هعمج  مامت  مالس ،

! دیسر یم  نارکمج »  » هب هک  ییاه  هداج  مامت  مالس ،

! دیسیون یم  راظتنا  زا  هک  ییاه  ملق  مامت  مالس ،

! دیراد نامیا  هعقاو  هب  زونه  هک  ییاه  ناسنا  مامت  مالس ،

.وت هب  میدقت  راهب ، مامت  زا  رتزبس  اه ، بآ  مامت  زا  رت  لالز  اه ، باتفآ  مامت  زا  رت  مرگ  یمالس  و 

! اهربا سپ  رد  هدش  ناهنپ  دیشروخ  يا 

!؟ ینک بوذ  ار  نامنادجو  رب  هتسشن  ياه  فرب  هراشا ، کی  هب  دوش  یم  هچ  ینیبب !؟ روضح  قیال  ار  نامیاه  مشچ  هک  دوش  یم  هچ 

!؟ یهد نایاپ  يراظتنا  مشچ  همه  نیا  هب  ییایب و  دوش  یم  هچ 

ردـق نآ  دـنزوب ؛ هناقـشاع  دـنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  اـهداب ، ماـمت  رّرقم ، هعمج  کـی  رد  هـعمج ، کـی  رد  زور ، کـی  رد  شاـک 
! يوش رادیدپ  اهربا ، تشپ  زا  خیرات -  دیشروخ  وت -  دعب ، دنامن و  یقاب  نامسآ  رد  يربا  چیه  رگید  هک  هناقشاع 

! دنامن راکنا  ياج  سک  چیه  يارب  رگید  هک  نشور ، ردق  نآ  یباتب ؛ یباتب و  یباتب و 

.دشابن زّهجم  ياه  پوکسلت  هب  يزاین  هک  نشور ، ردق  نآ 
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.دوش یم  يرگید  يایند  ایند  ًالصا  دوش ؛ یم  ییاشامت  ایند  دییایب ، هک  امش  ما ، هدینش  اقآ !

؟ مناوخب جرف  ياعد  میناخرچب و  حیبست  رگید  رود  دنچ  دنرادن ؛ ندیخرچ  يان  نام ، حیبست  ياه  هناد  اقآ !

! دنزیگنا مغ  اه  هقیقد  دنا و  هدش  لسک  اهزور  تسا ، هتسخ  یلیخ  راگزور  اقآ !

، دیـشروخ يارب  دیراد ! روهظ  قوش  ام  زا  رتشیب  هک  امـش  میوگ ؟ یم  هچ  هآ ! دیا ؟ هدوب  راظتنا  مشچ  لاح  هب  ات  امـش  دوخ  ًالـصا  اقآ !
! اهربا تشپ  زا  یلو  دباتب ، دوشن ؛ هدید  یلو  دشاب ، هک  نیا  تسا ، تخس  اعقاو 

! دوشن نافوت  و  درک ، اعد  همه  نیا  دوش  یم  هنوگچ  دنرادن ! ندیزو  تردق  راگنا  دنقمر ! مک  ام ، ياهاعد  میسن  اقآ !

، دـینک یم  زاب  ار  اه  لد  هرگ  نارکمج ، رد  هک  یقیاقد  نامه  لثم  هشیمه ! لثم  دوش ؛ یم  زاب  ناـتدوخ  تسد  هب  طـقف  هرگ  نیا  اـقآ !
.تساشگ هرگ  امش ، تسد  دینک ؛ یم  كاپ  اه ، هنیس  هحفص  زا  ار ، اه  یگنتلد  دییاشگ و  یم  ار  اه  کشا  هدقع 

! دیوگ یمن  هن  امش  هب  ادخ 

تیارب دریگ  یم  روجدب  ملد 

تیاپ هب  اپ  هنابش  دیرگ  یم  و 

! اقآ تسا  يربا  تا ، هدید  ياوه 

تیاه کشا  يارب  نم  مریمب 

تزبس ناتسد  ربب  الاب  یبش 

تیاعد زا  شرع  لد  دزرل  یم  هک 

امرف لیجعت  همطاف ، زیزع 

تیالو رب  ملاع  تسا  جاتحم  هک 

مریگ لاب  بشما  دهاوخ  یم  ملد 

تیافص اب  روضح  ات  میایب 

مه نم  هک  يزور  دنک  تمسق  ادخ 
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تیافو اب  ناتسود  زا  موش 

!؟ اقآ تسا ، گنت  تلد  هزادنا  هچ 

تیاه هعمج  یّتح  تسا  ریگلد  هک 

وت يدمآ  مدید  باوخ  رد  یبش 

تیاپ شیپ  مناشف  یم  ناج  نم  و 

يریخ یلع  / ...ات ییآ  یم 

تقو هچ  تخاب ؟ دهاوخ  گنر  وت  عولط  اب  نامز ، هچ  نیمز ، بورغ  نیرخآ  ییآ ؟ یم  هار  مادک  زا  یسر ؟ یم  هار  زا  هعمج  مادک  اب 
؟ درک دهاوخ  تسار  رمک  وت ، يردیح  ياه  تسد  رب  هیکت  اب  تلادع ،

؟ تخوس دهاوخ  يراظتنا  مشچ  ِماین  رد  راقفلاوذ  یک  هب  ات 

؟ دیخرچ دهاوخ  كاچ ، هنیس  ناریح و  تفاوط ، قوش  هب  هبعک  یک  هب  ات 

؟ درک دهاوخ  عمج  عیقب  زا  ار  دوخ  طاسب  هودنا ، نامز  هچ 

؟ دوش یم  شاف  نامز ، هطقن  مادک  رد  نیسح ، یهاوخ  نوخ  تعاس 

؟ دش دهاوخ  هدیشک  نوریب  متس  موقلح  زا  تقو  هچ  هدش ، بوکدگل  ياه  قح 

؟ دناشک دهاوخ  یناشفا  تسد  یبوکیاپ و  هب  ار  ام  لصو ، هدژم  اب  كدصاق ، مادک 

، دریگب ار  هداتفا  ياه  تسد  ات  تسین  یتسد  هک  يا  هماگنه  رد 

، نورتس هایـس  ياهربا  هک  یلـصف  رد  يرارکت ، ياـه  تسب  نب  اـه ، هچوک  دـننیمز و  هطقن  نیرتداـبآ  اـه  ناتـسربق  هک  يراـگزور  رد 
نیمز ریز  رد  تلادع ، دشک و  یم  خر  هب  ار  دوخ  هدرک  زیت  نادند  گرم ، هک  ییایند  رد  تسا ، هدروآرد  لاغشا  هب  ار  نامسآ  ياضف 

؟ تسیک اب  شسرپ  همه  نیا  باوج  تسا ، هدش  نوفدم  رشب  قوقح  یللملا  نیب  ياه  نامزاس 

.تسا روهظ  حبص  دیما  هب  اهنت  تسا ، یقاب  نیمز  هدوسرف  نت  رد  ناج ، یقمر  زونه  رگا 

رب راوس  يزور  هک : تسا  رواب  نیا  یمرگتـشپ  هب  تسا ، هتفرن  الاب  ناطیـش ، هاگـشیپ  رد  میلـست  هناشن  هب  دـنچ ، ییاه  تسد  زونه  رگا 
.ییآ یم  هدیپس 
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.ینزب دنویپ  حبص  ییانشور  هب  ار  هدشن  ریبعت  ياه  باوخ  ات  ییآ  یم 

.يریگب ار  هلاس  نارازه  هدروخ  ورف  ياه  ضغب  ناوات  ات  ییآ  یم 

.ینک هرسکی  ار  ربمایپ  رازه  نارازه  مامت  همین  راک  ات  ییآ  یم 

.یناشفارب یتسه  ماب  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  خرس  زبس و  مچرپ  ات  ییآ  یم 

نانیشن هشوگ  زا  درب  یم  لد  وت  مشچ  نوچ 

تسین ام  بناج  زا  هنگ  ندوب  وت  لابند 

ار ام  هک  ياریپم  فلز  ادخ  رهب  زا 

تسین ابص  داب  اب  هدبرع  دص  هک  تسین  بش 

زورفا لد  عمش  يا  وت  رون  یب  هک  يآ  زاب 

تسین افص  رون و  زا  رثا  نافیرح  مزب  رد 

یفوص تولخ  رد  دباع و  هعموص  رد 

تسین اعد  بارحم  وت  يوربا  هشوگ  زج 

ینوطالقس میرم  !/ راذگب نیمز  رب  تبیغ  راب 

.تسا تیناسنا  یطحق  رصع 

.دنمان هنشت  دننان ؛ هنسرگ  نادرم ،

.تسا سکول  يایشا  ورملق  ناهج ،

.دنوش یم  رت  ینیشام  زور  ره  اه ، هشیدنا 

.دوش یم  رت  تخاونکی  زور  ره  یگدنز ،

.دنوش یم  رت  هدیرد  زور  ره  اه ، مشچ 

.دنوش یم  رت  ناوتان  زور  ره  اه ، مدق 
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.تسا هدش  رت  لدگنس  ایند 

.دنوش یم  رت  میتی  هظحل  ره  اهوزرآ ،

.دنناخرچ یم  مشچ  تلفغ  رد  اه ، هچوک 

.دنروانش هانگ  رد  اهوتسپ ،
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.اعد رد  اهنت  میناوخ ؛ یم  هبدن  رد  اهنت  ار  وت 

.دناوخب ندیسر  زا  يزاوآ  اهراوید ، شوگ  رد  تسین  یسک 

.دشاب وت  دای  هب  هظحل  ره  تسین  یسک 

.دیوگب وت  زا  مادُم  تسین  یسک 

.دناروشب ار  صیرح  ياه  مشچ  تسین  یسک 

 . ...تسین یسک 

.دننان مرگرس  مدرم 

.دنا هدش  ریگ  نیمز  اه ، هدنرپ 

.تسا زور  زا  رترادیب  بش ،

.تسا يردارب  زا  رترادیاپ  ملظ ،

.دنوش یم  گنس  هبترم ، رازه  يزور  اه ، مشچ 

.تسا گرم  هتینردم  رصع 

.تسا هسیسد  ياه  ینهآ  مدآ  رصع 

.تسا ییابیز  یتشز و  یناسمه  رصع 

.تسا ناریو  ياه  یناشیپ  رصع 

.تسا هدروخ  لقیص  ياه  نادند  رصع 

.تسا هدز  لوات  ياه  بل  رصع 

.تسین نشیوآ  هنوپ و  زا  زیربل  اوه 

.تسین بیس  ینابرهم و  زا  راشرس  نیمز 

، بیاغ اّما  يرضاح  هک  يا 
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! رضاح اّما  یبیاغ 

.دنا هدش  نیگنس  اه  هقیقد 

.دنا هدرم  اهادص 
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.دنا نماان  اهراوید ،

.دنا یخزود  اه  مشچ 

.راذگب ام  تبرغ  ياه  هناش  هب  رس 

.زیرب اه  جنران  اه و  هنوپ  رد  ار  تیادص 

.ناهج ياه  باتک  لوا  فرح  يا 

.ار یگنهرب  ِکیرات  ِبش  نیا  فاکشب 

.ار نیگنس  ياه  هقیقد  نیا  نکشب 

.ار مخز  كورتم  ياه  هیاس  نیا  نک  راوآ 

.ار هدنهج  نوخ  زا  ياه  ناهد  نیا  بوکب 

.دنا هدز  لوات  اه ، هداج  تسا  يزارد  نایلاس 

.دنا هدروخ  سیخ  بش  رد  اه ، هظحل 

.دنشک یم  ریت  اه  کلپ 

.تسین ندیرپ  يارب  ینزور 

 . تسا هدرک  هلاچم  ار  نیمز  يرابگرم  یگدوهیب 

.دنزو یمن  ناهج  ياه  غارچ 

.دنا هدز  خی  اه  هرجنپ 

.تسا ششوج  لاح  رد  اهریشمش  هجنپ  زا  نوخ 

.تسا هدش  یمدیپا  يرباربان ، تنوفع 

؛ تسا نونج  قیاقد  قیاقد ،

، تسا يرگ  یلاباال  ِقیاقد 
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.تسا یساپسان  قیاقد 
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! رت بوخ  همه  زا  يا 

! رت کیدزن  ادخ  هب  همه  زا  يا 

! رتراظتنا مشچ  همه  زا  يا 

 . دهد یم  ار  وت  ندیسر  رطع  هک  مراد  تسود  ار  نیدرورف 

.تسا لالز  تندمآ  هیبش  هک  مراد  تسود  ار  ناراب 

.دراد ار  وت  نامشچ  هوکش  هک  مراد  تسود  ار  ایرد 

.دراد ار  وت  تماق  يزبس  هک  مراد  تسود  ار  تخرد 

.تسا میرک  وت  ياه  تسد  لثم  هک  مراد  تسود  ار  نامسآ 

.تسا هدنلاب  وت  ياه  مدق  لثم  هک  مراد  تسود  ار  هوک 

.تسا وت  كرابم  هاگمدق  هک  مراد  تسود  ار  نیمز 

.دهد یم  ار  وت  ياه  یگنتلد  يوب  هک  مراد  تسود  ار  هبدن 

.تسوت ِندمآ  زور  هک  مراد  تسود  ار  هعمج 

.تسوت تاراشا  زا  راشرس  هک  مراد  تسود  ار  اه  هتسدلگ 

! بیاغ رضاح  يا 

.تسا هایس  نامیور  یلاخ و  نامتسد 

! مینک شومارف  يا  هظحل  ار  وت  هک  نامدابم 

! میوش لفاغ  وت  دای  زا  هک  نامدابم 

وت ینعی  هبدن  وت ، ینعی  هعمج 

وت ینعی  نامسآ  وت ، ینعی  راهب 

! ناهج ياه  بآ  كرابم  رضحم  يا 
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! هراتس سگرن و  قیاقد  میقم  يا 

! راذگب نیمز  رب  تبیغ  راب 
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رظن شوخ  ریما  / ...وت ناقشاع 

مان هک  امز ن  نآ  تسا ؛ هدرک  لولح  ناشیا  رد  قشع  .دننک  شیادوس  كدنا  يدوس  اب  ات  دنا  هدیرخن  تمیق  هب  ار  قشع  وت ، ناقـشاع 
لد دنراد ، یم  هدنز  دیما  ماج  هب  هنـشت  ناج  دـنرذگ و  یم  اه  هظحل  زا  رابکبـس  اّما  دنـشون ، یم  ار  الب  هعرج  هعرج  .دـنا  هدرب  ار  وت 

.دنزیر یم  وت  ياپ  رد  هک  تسا  یتدارا  رسارس ، ناش ، یتسه  تسا و  یتسه  تعسو  هب  ناشیاه 

.تسا يراج  حبص  لحاس  هب  ندیسر  ات  ناشیاوجن  دراب و  یم  هراتس  ناشمشچ  نامسآ  زا  دیشروخ ، عولط  ات 

دمآ شوخ  يا  هتساوخ  وت  ار  هچ  نآ  ره  بدا ، مسر  هب  دنیاریذپ و  ار  اه  غاد  هنیس ، هداشگ  بل و  نادنخ 

.دننک یم  هزات  ار  حور  دراد ، ار  وت  رطع  هچ  نآ  ره  میمش ، هب  و  دنیوگ ، یم 

راظتنا دنعلب ، یم  ار  شیوخ  نتشیوخ  تلفغ  مومـسم  ياوه  هناصیرح  تسا و  هدرک  تداع  یکیرات  هب  ناشلد  هدید  هک  یناسک  يارب 
یمن ینیبدوخ  زا  رتوس  نآ  ناش  هاگن  تسا و  هاتوک  نامسآ  نارک  یب  ریرح  یبآ  سمل  يارب  ناشیاه  تسد  نانیا ، دراد ؟ ییانعم  هچ 

.دور

.دنا هداتسیا  راظتنا  هب  هناقاتشم  باتفآ ، ندمآ  هناتسآ  رد  هک  دنناراد  هنیآ 

 . ...تسا کیدزن  حبص  و  ... 

يدیما نینبلا  ما  / یگنتلد معط 

هبنش جنپ  یگنتلد ، ياه  هبنشراهچ  یناشیرپ ، ياه  هبنش  هس  یگرمزور ، ياه  هبنـشود  یمگردرـس ، ياه  هبنـشکی  یگزات ، ياه  هبنش 
ياه هعمج  یبیرغ ، ياه  هعمج  یهانپرس ، یب  ياه  هعمج  یناراب ، ياه 

 . ...راظتنا ياه  هعمج  یهار و  هب  مشچ 

؟ يراشف یم  تباجا  يارب  ار  تسد  مادک  ینیب ؟ یم  ار  اعد  ياه  تسد  يونش ؟ یم  ار  ادص 
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نامهم .نیچب  مدـق  هب  مدـق  ار  اه  ینادعمـش  .نک  یناغارچ  نک ، وراج  بآ و  ار  اه  هچوک  زیخرب ! .دـسر  یم  ماـشم  هب  ییانـشآ  يوب 
.دیآ یم  هلصاف  ياهزرم  تمس  نآ  زا  رهش ، يوس  نآ  زا  هچوک ، رس  زا  شندمآ ، رطع  .تسا  هار  رد  يزیزع 

! هن ما !؟ هدید  باوخ 

؟ ایور مادک  باوخ ؟ مادک  .ما  هدیشچ  قایتشا  رپ  سیخ و  ياه  کلپ  کت  کت  رد  ار  يرادیب  يانعم  نم 

؟ لایخ مادک 

! ایب نیبب و  ار  نامهاگن  سامتلا  میتسه ؛ تندمآ  گنتلد  .یگنتلد  معط  دنراد و  قایتشا  گنر  ناماه  يرارق  یب  اقآ ،

.ایب رتدوز  تسین ؛ يا  هلصاف  نامز  راجفنا  ات  هدنامن ! يزیچ  تندمآ  ات  هک  يا 

ینامزدمحم داوج  / اه هرجنپ  نیمه  تشپ 

نوچ دعب ، یتعاس  هک  تسا  ینتسیرگ  گنت  ملد  .ما  هتخود  مشچ  قفا  هب  ما ؛ هداتسیا  راظتنا  هرجنپ  تُشپ 

یسونایقا ار  میاه  مشچ  شطع  يدوز ، هب  هک  ینتسیرگ  دبوک ؛ یم  مه  رد  ار  مربص  هناخ  رگناریو ، یلیس 

.تخیر دهاوخ  منهاریپ  شوغآ  هب  ار  میسن  درک و  دهاوخ  نارک  یب 

.مشاپب تمصع  ِلالز  ِبآ  متروص ، هب  مربب و  ورف  دیما  هکرب  تقادص  رد  ار  میاه  تسد  هک  تسا  رارق 

ياه کلپ  تسا  رارق  .منزب  هناش  رادید  ياهزور  یـشوخلد  هب  ار  شناوسیگ  مربب و  هنییآ  رهـش  هب  ار  مراگزور  هدیلوژ  هک  تسا  رارق 
ِيدنسرخ منهذ ، يارب  منک و  زاب  ینامسآ  يدنخبل  قرشم  تمس  هب  ار  ما  هتسخ 

.مربب هیده  ار  هنادواج 

هب يزور  .دکچ  یم  تبالص  نآ  زا  هک  ار  شنامـشچ  راقفلاوذ  دید و  مهاوخ  اه  هرجنپ  نیمه  تشپ  زا  ار  شوپزبس  راوس  نآ  يزور 
دهاوخ شزاون  نامهیم  ار  شیاه  تسد  رولب  درک و  مهاوخ  مالس  وا  تسادق 
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.درک

زور نامه  .درک و  مهاوخ  زاغآ  ار  دوخ  یتسود ، راهب  اب  تفکش و  مهاوخ  اه  لگ  هارمه  هب  زور  نآ 

.دیشون دهاوخ  رون  رثوک  ملد  شنامشچ ، رغاس  زا  هک  تسا 

ار حبـص  ِشوخ  معط  زین  امـش  دـنک ، عولط  رگا  یناهنپ  باتفآ  نآ  هک  دـنگوس  مبـش  ره  ياه  تاـجانم  هب  نامـسآ ! ياـه  هراتـس  يا 
! درک دیهاوخ  مایق  دمحم ، لآ  مئاق  مارتحا  هب  دیشچ و  دیهاوخ 

ییالک هموصعم  !/ اقآ نک ، روهظ 

مناگدید زا  هناقاتشم  اه  کشا  .دنک  یم  هطاحا  ار  مدوجو  راظتنا ، رطع  یتقو  دریگ ؛ یم  ار  مغارس  یگنتلد 

.ددنب یم  ار  میولگ  هار  اباحم  یب  یضُغب  دیآ و  یم  هعمج  يوب  هک  مد  نآ  دزیر ؛ یم  ورف 

؟ دمآ یهاوخ  یک  یهد ! نایاپ  میاه  یسپاو  لد  ِمامت  هب  ییایب و  هک  مراد  وزرآ  ناجاقآ !

؟ ینک یم  نشور  تیارآ  لد  هرهچ  رادید  هب  ارم  ياه  مشچ  یک 

.ینک افوکش  تروهظ  اب  ار  مراظتنا  ياه  هچنغ  ییایب و  ات  مراظتنا  مشچ  ناجالوم !

.وت یب  ياه  هیناث  زا  هآ !

، تمالک ناتـسوب  زا  منیـشن و  هراظن  هب  ار  تلامج  ِدیـشروخ  روهظ  ات  ما ، هتخود  تروهظ  قرـشم  هب  مشچ  تساه  لاس  ناج ! يدـهم 
.منیچب يراگتسر  ياه  سای 

.مشاب وت  ِنانامیپ  مه  زا  منکشن و  دهع  هک  ما  هتسکش  اه  ضغب  ناجالوم !

منارجه قیاقد  مامت  يا ، هناورپ  نوچ  و  ما ، هدرک  يراد  هدنز  بش  ما ، هدرک  يرارق  یب  تبلط ، رد  يرمع 

.ما هدرک  يرپس  تهاگن  ِعمش  درِگادرِگ  هب  فاوط  اب  ار 

.تسا زاب  تندمآ  زادنا  مشچ  هب  ور  رون ، سنج  زا  يا  هرجنپ  تسا و  يراج  منامشچ  رد  قوش ، زا  ییایرد  نم ! يالوم 

.مدنبب تقادص  گنر  هب  ینامیپ  قشع ! قروز  ِيادخان  يا  وت ، اب  ات  ما ، هتسسگ  ییایند  قیالع  زا  ما و  هتسشن  تهار  رس  رب  هتسکشلد 
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ییوبس نوچ  وت ، یب  نک ! هراظن  مهآ ، ِزوس  زا  ار  تزیوالد  ِلامج  ِيالوت  مهاگن و  زا  ار  لاصو  ياّنمت 

.ما هدیکشخ  يدور  یهت و 

! دنمدرد ياه  بلق  شخب  مایتلا  يا  ایب ،

! اقآ نک  روهظ  موش ، وت  ِقشع  ياه  هلعش  ریز  يرتسکاخ  هک  نآ  زا  شیپ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یناتسمز ياه  هچوک  داد  دهاوخ  بیس  يوب 

نارک ات  نارک 

.مدرک اعد  ار  تندمآ  متسکش و  دوجو  مامت  اب  بشید ،

تسا و هدرک  رپ  ار  راظتنا  ياه  هچوک  لاـصو ، دـنت  رطع  اـهزور ، نیا  منک  یم  ساـسحا  .دوب  هتفرگ  هنوپ  يوب  ما  یلاـخ  ياـه  تسد 
.تسادیپ ترظتنم  هاگن  نامسآ  زا  دیما ، ياه  همزمز 

؛ ییآ یم  وت 

، دود رصع  ياهوید  دنریگب و  نشج  ار  تندمآ  دنبوکب و  اه  گنس  رب  مُس  یشحو ، نابسا  هک  نامز  نآ 

.دننیشنب ازع  هب  ار  تا  ینامیلس 

 . ...ات یهد  یم  لقیص  تنامشچ  لالز  اب  ار  تراقفلاوذ  اه  هعمج  هک  مناد  یم 

ِترسح رد  یمخز  ياه  هدنرپ  نیا  هدیکشخ ، ياه  هتوب  نیا  هک  یناد  یم  ایآ  هک  متفگش  رد  ناج ! الوم  اّما 

نامیا امش  تسد  زاجعا  هب  همه  همه و  ...و  توخر  رصع  هدز ، خی  رصع  نیا  هتسشن ، بادرم  هب  ياه  همشچ  نیا  زاورپ ، نامسآ  کی 
.دنراد

رییغت لباق  ریغ  تسا ، لصا  کی  ساسا  رب 

یناتسمز هچوک  داد  دهاوخ  بیس  يوب 

ییاشامت دوش ؛ یم  ییاشامت  اعقاو 

یناراب بورغ  رد  هبعک ، یقرش  علض 

تباجا ینامهم  هب  ار  اعد  زا  هتسب  هنیپ  ياه  تسد  تراقفلاوذ ، هدش  مخ  رمک  اب  هک  يا  هعمج  دیما  هب 
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! یناوخارف
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مادقا ینارماک  دمحم  / يراج رورغ  نیرتزبسرس 

، یمیوقت چیه  ییایب ، هک  یتقو  .ینک  لیطعت  ار  خیرات  کیرات  ياهزور  ییایب و  ات  دراد ، هروشلد  نامـسآ  هعمج ، ياه  بش  ردـق  هچ 
.دروخ دهاوخن  قرو  وت  يابع  میسن  اب  زج 

راکـشآ ریدـغ  یلاوح  رد  دـنوش ، یم  عمج  دـندرگ و  یم  رب  هتفر ، دای  زا  نشور  ياه  لاس  اه و  هام  اهزور و  مامت  ییآ و  یم  هعمج 
.دکچ یم  كواکچ  اه ، هخاش  زا  ییآ و  یم  .تنامشچ 

یم شتآ  هب  ار  هایـس  تاملک  مامت  هشال  وت ، دننک و  یم  یـشکدوخ  غورد ، ياه  هژاو  تشز و  ياه  مان  مامت  ییآ ، یم  هک  يا  هعمج 
روبجم دندز ، یم  رود  ار  نامز  هک  ینایوگ  غورد  ییآ و  یم  .ریگارف  دـنخبل ، لگ و  دوش و  یم  موسرم  ینابرهم  اج  همه  رد  یـشک ،

.دنروایب وربا  هب  مخ  وت ، یبارحم  ياه  تسد  ربارب  رد  دنتسیاب و  هلبق  هب  ور  دنوش  یم 

هب ار  دوخ  ياه  يراگدای  مامت  نیمز ، و  اه ، هراتـس  تعاس  سأر  تسرد  دـنوش ؛ یم  دـیدپان  اه ، هبرقع  مامت  ییآ ، یم  هک  يا  هعمج 
.دتسرف یم  وت  ياه  مشچ  لابند  هب  ار  شناگراتس  مامت  نامسآ ، دزیر و  یم  وت  ياپ 

هب ور  یقرش  ناگدنرپ  ریوصت  اه ، نتنآ  مامت  دسرت و  یمن  نابایخ  زا  یکشجنگ ، چیه  ییآ ، یم  هک  یتقو 

.دننک یم  شخپ  ار  وت  نامشچ 

.درک دنهاوخ  سح  ار  دنخبل  لگ و  يانعم  اه ، تابُر  مامت  وت ، ییاحیسم  روضح  رد  ییآ و  یم  وت 

.دیشک دهاوخ  ترس  تشپ  ات  ار  شیوخ  ایرد ، دنشک و  یم  دق  ندش  هدنرپ  ات  اه ، تخرد  ییآ و  یم  وت 

ياه سفن  یلابکبـس  رد  نیمز ، ات  يراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  هبذاج  نوناق  وت ، داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  شا  هبذاج  بیـس ، وت ، ندـمآ  اب 
ناتـسمز نایم  ار  دیـشروخ  نان  صرق  ات  دـنور ، یم  الاب  هب  رون  ياهرات  زا  وت ، ياه  ماگ  یقیـسوم  اب  ناگچروم ، دوش و  رو  هطوغ  وت 

.دننک میسقت  شیوخ ، ياه 

.ام ياه  غاد  لثم  تسرد  دنوش ؛ یم  هزات  ام ، هدروخ  كورچ  ياهدنخبل  ییآ و  یم  وت 

ات دوب ، یهاوخن  سک  چیه  ياریذپ  دنخبل ، اب  زج  ینز و  یم  اه  یهایس  هنیـس  هب  در  تسد  شوخ ، يور  اب  وت  ییآ ، یم  هک  يا  هعمج 
تمان یقرش  هوکش  یتقو  .ددنویپب  شیوخ  ینامرآ  يایؤر  هب  سویسوفنک » »
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.دنروآ یم  دورف  رس  وت  اه  ماگ  ربارب  رد  زرل  سرت و  اب  زره ، ناهایگ  نوچ  ناگیامورف ، دزو ، یم 

.تشاد دنهاوخ  رظن  ّدم  ار  وت  اه ، مارتحا  مامت  يریگ و  یم  وت  ار  ایرد  رذج  ییآ ؛ یم  هک  يا  هعمج 

.يروبع ياه  کشا  يرون و  ياه  لاس  رب  سامم  ییاه  مشچ  اب  ییآ ؛، یم  وت 

.ینک یم  شیوخ  اب  بسانتم  ار  ییابیز  وت 

ِرد تسین و  يا  هرجنپ  چیه  رب  يا  هدرپ  چیه  دسرت و  یمن  نابایخ  زا  يا  هدنرپ  چیه  ییآ ، یم  هک  يا  هعمج 

.دش دنهاوخ  زاربا  یمیمص  ياه  مالس  مامت  دنام و  یمن  هتسب  يا  هناخ  چیه 

.اه منبش  ییامن  گرزب  رد  دنوش ، یم  گرزب  ام  ياه  هچوک  ییآ و  یم  وت 

عولط يراهب ! راظتنا  نیرتدـنلب  يا  يراج و  رورغ  نیرتزبسرـس  يا  دـنریگ ! ماو  ار  وت  ياه  تسد  ات  دـنرظتنم  تازجعم ، مامت  هک  اـیب !
.تسا هدرم  رات ، هس  تسد  ود  يور  ادص  تسا و  هدرب  دای  زا  ار  شدوخ  وت ، یب  راهب  هک  نک 

یگیباقآ ءامسا  / باتفآ هریشع  زا  يدرم 

هچوک .تسا  هدنام  زاب  همین  نامز  ِدولآرابغ  یگنتلد  راصح  رد  نانچ  مه  راظتنا ، ینارون  هرجنپ 

.تسا هدرک  ُرپ  لاصو  سنج  زا  يرطع  ار  راظتنا 

.تسوا يانشآ  ياه  ماگ  رظتنم  نیمز ، يوس  ره  اه و  هرجنپ  يوس  ره  نابایخ ، هچوک و  يوس  ره 

دوشگ دهاوخ  ار  زاب  همین  ياه  هرجنپ  مامت  شندمآ ، اب  دمآ و  دهاوخ  يدوز  هب  هک  دنهد  یم  یهاوگ  اه  لد 

.دیناهر دهاوخ  نامز  دولآرابغ  یگنتلد  راصح  زا  ار  نیمز  و 

نیمز شندمآ ، اب  دمآ و  دهاوخ  وا  لِطاْبلا .» َقَهَز  ُّقَحلا َو  َءاج   » سنج زا  يرطع  اب  و  ّقَْحلا » اَنَأ   » سنج زا  يدایرف  اب  دمآ ؛ دـهاوخ  وا 
يارب نئمطم  یهاگهانپ  نما و  یهاگ  هیکت  شندمآ ، اب  دمآ و  دهاوخ  وا  .دناسر  دهاوخ  رون  هب  یتخبروک ، یهایس و  زا  ار  نامسآ  و 

.دش دهاوخ  شنارظتنم 

.دیزو دهاوخ  یتیگ  رسارس  رب  تلادع  میسن  شندمآ ، اب  دمآ و  دهاوخ  وا 
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رد يدیلپ  یتشز و  هچره  تملظ و  یکیرات و  هچره  متس ، یهایس و  هچره  شندمآ ، اب  دمآ و  دهاوخ  وا 

.دش دهاوخ  هدیچیپ  مه 

.دنام دهاوخن  یقاب  متس  زا  يدر  شتلادع ، رونرپ  هعشعش  اب  دمآ و  دهاوخ  وا 

.تسا راظتنا  رد  ار  شتماق  ِتمایق  نامسآ ، هک  يدرم 

.تسا هتسشن  اشامت  هب  ار  شروضح  تساه  لاس  دولآ ، هانگ  ِنیمز  هک  يدرم 

.دیشروخ هریشع  زا  نیسح و  داژن  زا  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رابت  زا  يدرم 

.دناوخ یم  هبدن  هعمج  ره  ار  شا  هنابیرغ  تولخ  نارکمج ، هک  يدرم 

.دمآ دهاوخ  وا 

! لد ینارکمج  ياه  هظحل  يانشآ  يا  یگنتلد ! ياه  هچوک  بیرغ  يا  مالس ،

! خیرات ِنامولظم  سردایرف  يا  رون ! زا  رترون  يا  ناقاتشم ! يوزرآ  يا  مالس ،

.تسوت كرابم  مودق  رظتنم  ناهج ،

!؟ ینک یم  داش  ار  تترایز  قاتشم  ياه  لد  نیا  یسر و  یم  یک 

؟ تباجا ِیناراب  هظحل  مادک  زور ؟ مادک 

؟ ینک یم  لدبم  يداش  هب  ار  نادنمزاین  ناما  یب  ياه  هیرگ  یک 

.تسوت ندیسر  ترسح  رد  نامز 

.دراب یم  وت  ندمآ  قوش  تهج ، مامت  زا 

؟ یسر یم  یک  سپ  دنوش ؛ یم  یناراب  زور  ره  تنارادتسود ، ياه  مشچ  دنزوس ، یم  وت  قارف  رد  اه  هچوک 

؟ هبدن ياعد  مادک  اب  تامس ؟ ياعد  مادک  اب  یسر ؟ یم  یک  میناوخ ؛ یم  هبدن  زور  ره  میناوخ ، یم  تامس  ياعد  زورره ،

؟ دنشکب ریوصت  هب  يزور  دنناوت  یم  ار  تندمآ  ریقح ، ياه  هژاو  نیا  ایآ 

؟ دنیوگب تا  یگرزب  زا  دنناوت  یم  کچوک ، تاملک  نیا  ایآ 
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یجنپ هجیدخ  / تسا نم  یگنتلد  جوا  اه ، هعمج 

نم ِتشخ  تشخ  هشیمه  وت  هب  دنک  یم  مالس 

نم تشونرس  تسا  هدش  مگ  ْبورغ  رد  هک  ایب 

« تسین هراختسا  هب  یتجاح  ریخ  راک  يارب  »

نم تشهب  نک ، عولط  نک ! عولط  نک ! عولط 

تیاهن هک  مشک ، یم  ریوصت  هب  ریقح ، ییاه  هژاو  تبیه  رد  ار ، ملد  نیگهودـنا  ياـه  هزادـگ  مسیون و  یم  ار  اـه  نیا  هک  نـالا  اـقآ !
مدق رب  هسوب  هناقشاع  كاخ ، مادک  دیتسه و  اجک  امش  مناد ، یمن  منک ، یم  وزرآ  ار  ناتروضح  لد ، هت  زا  منز و  یم  هّجـض  ار  قارف 

، ناهنپ يربق  ِرانک  تسرد ، يا ؛ هتسشن  عیقب  رد  دیاش  .تسا  هتسشن  اشامت  هب  ار  تتماق  تمایق  نامسآ ، زا  هّکت  مادک  دنز و  یم  تیاه 
مالسلا هیلع  یلع  اب  لد  هرفس  يا و  هتفرگ  ادخ  ریش  حیرض  هب  تسد  یفجن و  رد  مه  دیاش  ینک ! یم  لد  درد  هتسکش  ولهپ  سای  اب  و 

!؟ ...ای نارکمج و  مق ، ای  دهشم ، رد  بیرغ ، ریاز  کی  لثم  ای  يا ، هبعک  فاوط  لوغشم  نت ، رب  یبرع  دیفس  سابل  هن ! ای  يا ! هدوشگ 

...!؟ ییاجک مشک ؛ یم  هآ  ار  ندوب  وت  یب  هودنا  تعسو  نم ، اقآ !

! يراد ربخ  ملد  زار  زا  هک  ینیب ، یم  ارم  هک  يونش ، یم  ارم  يادص  هک  نیا  مّنئمطم ؛ زیچ  کی  زا  اّما 

یم راظتنا  ار  روهظ  نیشنلد  تاعاس  نارگن ، لد  ردق  هچ  مروضح و  گنتلد  ردق  هچ  مرادید ، قاتشم  ردق  هچ  یناد ، یم  هک  مناد  یم 
! مشک

میاـه تسد  هک  سوسفا ! .دنتـسین  اـشامت  قیـال  میاـه  مشچ  هک  سوـسفا ! اـما  ار ، تروـضح  منک  یم  ساـسحا  یتـسه ؛ هک  مناد  یم 
.دنتسین كاردا  راوازس 

یمن تقو  چیه  امش ، اّما  مشاپ ؛ یم  صالخا  بالگ  مساسحا ، ياه  هشیش  هب  ملد و  هب  منک ! یم  یناکت  هناخ  ار  ما  هنیس  هتفهره ، اقآ !
! ییآ

نیا هب  مدـق  هاتوک -  دـنچره  يا -  هظحل  يارب  هک  دوش  یم  هچ  بوخ ! یلو  مرادـن ، ار  امـش  ینابزیم  تقایل  زگره  نم ، هک  مناد  یم 
؟ دینک نامهیم  ناتراسخر  هام  زا  يوترپ  هب  ار ، مهایسور  ياه  مشچ  هاتوک ، دنچره  يا  هظحل  يارب  دیراذگب ! ریقح  هبلک 

تسوت هنایشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور 

تسوت هناخ  هناخ ، هک  آدورف ! امن و  مرک 
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راظتنا هب  مراذگ و  یم  تمالع  میوقت ، رد  ار  اه  هعمج  هشیمه  تسا ! نم  یگنتلد  جوا  اه ، هعمج  اقآ !

ُهَّیَِقب اَنَا  ینامـسآ -  ياه  همغن  مامت  ییابیز  هب  ییادص  مونـشب ؛ ار  تنیـشنلد  يادص  اه ، هعمج  نیمه  زا  یکی  رد  دیاش  ات  منیـشن ، یم 
یسرب یشخردب ؛ تسدرود  قفا  زا  هراتس ، هدزیس  دصیس و  نایم  هدراهچ ، بش  هام  صرق  هیبش  وت  تناقشاع ، مامت  اب  وت  دعب ، و  ِهَّللا - 

.دریگب ارف  رون  ار  ایند  مامت  و 

.دنریمب ترسح  رد  میاه  مشچ  ییاین و  مسرت  یم  مسرت ! یم  مشاب ؟ فرگش  قافتا  نیا  نامهیم  مشاب و  هدنز  نم  دوش  یم  ینعی 

تسا یگدنز  ياه  مشچ  باوخ  نم ز  سرت  مامت 

مترسح کلپ  ود  دوش ، یم  هتسب  هک  نک ! روهظ 

! دنرادن يراظتنا  مشچ  تقاط  رگید  میاه  مشچ  هک  درگرب ، رتدوز  اقآ !

! درگرب رتدوز  ادخ  هب  ار  وت  اقآ ! دنرادن ! ار  بیجنان  ریوصت  همه  نیا  ياشامت  تقاط  میاه  مشچ  رگید  هک  درگرب ، رتدوز  اقآ !

! نک عولط  ایب  یبش  نم ، لیهس  هراتس 

متولخ نامسآ  زبس  هار  تسا  هدش  مگ  هک 

تسا نتسکش  طقف  نآ  مسر  هک  يا  هنامز  نیا  رد 

! متدارا زا  رپ  لد  دنکشب  هک  وشم  اضر 

دتسیاب یمک  نم  رمع  نامز  وگب ، ادخ !

! متعاس خلت  ياه  هظحل  دنود  یم  دنت  هچ 

تسا یگدنز  ياه  مشچ  باوخ  نم ز  سرت  مامت 

! مترسح کلپ  ود  دوش  یم  هتسب  هک  نک ! روهظ 

یناخ میرک  هزمح  / دوعوم هعمج 

؟ دوعوم هعمج  تساجک 

.دوش وت  هاگمدق  رگم  ات  رابغ ، زا  مریگ  یم  درَگ  میرگ و  یم  ار  میاه  مشچ  کشا ، اب  نایوگ ، هبدن  هعمج ، ياهزور  هک  تساه  لاس 
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نارازه دیشروخ ، یشاب ! وت  مرگید ، هبدن  رد  هک  دشاب  مزیر ؛ یم  ترسح  کشا  منک و  یم  همزمز  ار  تامـس » ، » زیگنا مغ  بورغ  ره 
! میزیخرب باوخ  زا  راب  نیا  وت ، یبرغم  عولط  اب  رگم  درکن ؛ نامرادیب  درک و  عولط  قرشم  زا  لاس 

! ریگب ار  بش  ناراوس  موجه  رد  زور  رکیپ  ندش  لاماپ  قُفا و  رونت  رد  دیشروخ  ینارون  رس  نداتفا  قفش ، نوخ  ماقتنا  ایب و 

، نیـشن كاخ  نافعـضتسم  ات  نک ، دایرف  ار  ...َّنُمَن » نأ  دـیُرن   » تا ییاحیـسم  ِمَد  اب  اـیب و  ناوخب ! اـیند  شوگ  رد  ار  قشع  هماـقا  اـیب و 
.دنشاب نیمز  كالفا  نیثراو 

.تسا ینیریش  قافتا  تندمآ  هک  ایب ،

روپ نایقت  امیش  / راظتنا

(1)« راظتنا »

راظتنا زا  یشقن  راوس ، کی  بسا ، کی 

!؟ رابغ نیا  زا  ایآ  دسر ، یم  درم  کی 

درد ریوک  لثم  نامغاد  ياه  لد 

رابب نامخز  رب  شپطرپ  زبس  يا 

تسد هب  يا  هنیپ  لگ  رحس ، نیا  دیآ  یم 

راهب اه  هچوک  رد  دسر  یم  هک  ینعی 

تسا هدنام  هار  رب  راظتنا  نامشچ 

راوس نآ  زبس ، نآ  رحس ، دسر  دیاش 

دود یم  هچوک  رد  يا  هتسخ  ِبوکمُس 

راظتنا نایاپ  راوس ، کی  بسا ، کی 
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مادقا ینارماک  دمحم  «/ هعمج »

! هعمج نک ، مرپرپ  يادص  هتسد  کی 

! هعمج نک  مرت  نامسآ ، یبآ  رد 

يراد اج  نم  رواب  رد  هک  تسا  يرمع 

! هعمج نک  مرواب  وت  ایب  راب  کی 

« دنخبل لگ و  »

تسابیز وت  اب  اهنت  دنخبل  لگ و 

تسابیز وت  اب  اّما  تسه  يراهب 

تابثا درک  یهاوخ  حبص  کی  رد  وت 

تسابیز وت  اب  ابیز ، تسه  هچ  نآ  ره 

« یهاررس ياه  مغ  »

مبیصن یهاگ  ارچ ، يدرگ  یمن 

مبیصن یهار  رس  ياه  مغ  وچ 

اما تسالاب  نم  تسد  هشیمه 

مبیصن یهاتوک  وت  ناماد  ز 

« نامز ياه  كرت  »

دنکب لگ  نامسآ  عبط  هک  زور  نآ 

دنکب لگ  ناور ، يا  هدیصق  دننام 

نامز ياه  كرَت  هب  ور  هرجنپ  زا 

دنکب لگ  نابغاب ، تسد  یبات  یب 
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« هدیپس »

دیآرس اه  هراتس  همه  رمع 

دیآ رتسگ  ْمخز  بورغ  نایاپ 

ندش خرس  لگ  هب  ور  هرجنپ  زا 

دیآ رد  زا  هدیپس  نوچ  هدز  رس  وا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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